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Képeslap – a gyeviekrôl
Az algyôiek befogadó, mégis tartózkodó emberek, kedves húgom!
Ezt válaszoltam a kérdésedre, mikor szétnéztél minálunk. Az új

házban, mint más vendégeknek, neked is a hagyomány modernizálá-
sa tetszett. Ezt diktálta a hely szelleme. 

Mert az algyôiek büszkék a falujukra. Tiszai emberként számon
tartják, hogy az itteni átkelôhely miatt e folyópart a honfoglalás elôtt
is lakott hely volt, a falu, „Geu” alapításának 866. éves évfordulója
idén ünnepelhetô. Ebben az évben arra is emlékeztek, hogy bár 125
évvel ezelôtt „a Víz” romba döntötte a házakat, de a pusztításból erôt
merítettek a gyeviek: megalapították és benépesítették Sándorfalvát,
aztán meg újjáépítették Algyôt és visszaszerezték községi önállóságát.
Október elsô napján pedig arra emlékeznek, hogy – bár jórászt az it-
teni föld folyékony fekete kincse miatt Szeged bekebelezte Algyôt, de
a 25 éven át elviselt nagyvárosi peremkerületi létbôl 1997-ben kitör-
tek a gyeviek, s idén hét éve annak, hogy ismét kivívták maguknak az
önállóságot. Ilyen múltú faluban az ôsgyeviek összetartanak, de a ré-
giek se bánják az újabb és újabb családok érkezését. 

Számon tartják, ki az ôsgyevi, ki a gyütt-mönt. Igaz, a legrégebbi
családok – a Bakosoktól kezdve, a Süliken át, a Vidákig – néhány év-
tizedes itteni lét után hajlandók algyôinek tekinteni a késôbb, például
az égô arany adta munka miatt ide költözôket. Gyeviként leltározódik
a köztudatban a Szent-Györgyi Albertet repülni tanító pilóta, a jám-
bor állomásfônök, az elsô postáskisasszony, a boltvezetô, 

Akit számon tartanak, annak új nevet is adnak Algyôn. A ragad-
vány nevek Békegalambtól kezdôdô, a Kecén át a Látóig burjánzó la-
birintusában nehezen igazodik ki az újgyevi, de a befogadás és az el-
fogadás biztos jelének tekintheti, ha a faluban kedveskedô-csúfolódó-
tisztelgô becenevén emlegetik.  

Komatállal is jelzik, ha már számon tartanak. Halat hoz a Tiszára
járó ember, egy tányér meggyes pitével lep meg „a nagymama”, egy
kosárnyi szilvát hoz át a szomszéd fiatalasszony. Nem erôltetik a ven-
dégeskedést, hagyják, hogy magad fedezz föl magadnak jó ismerôsö-
ket. Ôk, a korábban érkezettek az új asszonyokat egy kis kapu elôtti
tereferével, a férfiakat asztal melletti eszmecserével kóstolgatják. 

Számon kéne tartani, ki kicsoda Algyôn! Rögzíteni kéne a nagy
közös tudást: ki és mit csinált, illetve tesz ebben a faluban. Össze kel-
lene gyûjteni a nagy és a kis cselekedeteket, az innen elszármazott
akadémikus és filmrendezô adataitól kezdve, az itt becsülettel a csa-
ládjáért dolgozó algyôi élettörténetén át, a kicsit is kimagasló ejtôer-
nyôs vagy közéleti-nôegyleti teljesítményt nyújtó tanulságos hitvallá-
sáig. A kitöltött kérdôívvel mindenki hozzátehet a maga ismeretivel a
nagy közös tudáshoz. 

Megyek is, hogy kitöltsem a Ki kicsoda Algyôn? kérdôívet, amit a
könyvtárban gyûjtenek. Számon tartom: a leadási határidô: szeptem-
ber 15. Az idô sürget, készül a leltár. 

Ölel nôvéred:
Ágnes

Szeptember 9.: 
katasztrófavédelmi nap Algyôn

A Csongrád Megyei Védelmi Bizottság az éves munkaterve alapján
tervezte és hajtja végre a védelmi igazgatás civil elemei riaszthatóságá-
nak ellenôrzését, a kommunikációs rendszer mûködésének gyakoroltatá-
sát, valamint a veszélyes kategóriába sorolt üzemek és a környezetükben
lévô települések vezetôi, a fontosabb szakmai szervezetek munkamûhe-
ly jellegû felkészítését, a kijelölt nagy egészségügyi intézmények me-
nedzsmentjének védelmi képzését. 

A gyakorlás programjába került Algyô térségében egy, a nagyobb
nyilvánosság számára is hozzáférhetô komplex bemutató.

Ez a döntés egyrészt arra tekintettel született, hogy a 2003. évi gya-
korlás során Algyô Nagyközség önkormányzati vezetése igazolta magas
színvonalú védelmi-igazgatási szakmai felkészültségét. Bemutatta, hogy
valós helyzetben is döntésképes és szakmailag megalapozott intézkedé-
seket tud hozni. Algyô lakossága, civil szervezetei, a gazdasági szféra
helyi képviselôi pedig az ország megjelent védelmi igazgatási szakem-
bereinek mutatták meg, hogy milyen az, mikor egy település lakossága
összefog egy közös cél érdekében. Másrészrôl figyelembe kellett venni
azt a tényt, hogy Algyô közigazgatási területén 5 felsô- és 1 alsó
küszöbértékû olyan üzem mûködik, amibôl az egész országban is csak
alig száznál több. Ezek az üzemek az úgynevezett „veszélyes üzemek”.

Ezeknek az üzemeknek a mûködésével kapcsolatosan számos jogsza-
bályi rendelkezés van hatályban. Az ezek alapjául szolgáló 96⁄82⁄EK Ta-
nácsi Irányelv (ún. SEVESO II irányelv) rendelkezéseit az 1999. évi
LXXIV. törvény IV. fejezete és a 2⁄2001. (I. 17.) kormányrendelet tette a
magyar jogrend részévé. A jogszabályok által elôírt feladatok közül ki
kell emelnünk a belsô- és külsô védelmi tervek szükségességét, a lakos-
ság tájékoztatási feladatait, amelyek mind a katasztrófa megelôzését, an-
nak bekövetkezte esetén a lakosság védelmét szolgálják.

Folytatás a 2. oldalon

9 órától: Szentmise a katolikus
templomban.

10 órától: Süli András emlék-
mûsor a Süli András utcában,
közremûködnek az Algyôi Álta-
lános Iskola diákjai.

10:45 órától: Koszorúzás a
hôsök emlékmûvénél és Süli And-
rás sírjánál a temetôben.

11:30 órától: Árvízi emléktábla
avatása a könyvtár falán.

14 órától: Szülôföldem, Algyô
– helytörténeti játék diákoknak a

faluházban.
16:30 órától: ’Faluház Galéria’

Az Algyôi Mûvészkör tagjainak
közös kiállítása.

17 órától: Ünnepi képviselôtes-
tületi ülés a faluház színháztermé-
ben, melynek keretében Algyô
fejlôdésérôl tart tájékoztatót dr.
Piri József polgármester, majd át-
adják a nagyközségi kitüntetése-
ket.

18 órától: Ünnepi hangverseny
a faluház színháztermében.

Október 1.: Algyô napja
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Az élŒk 
kötelessége 

az emlékezés...
Rekedt Nagy János föld-

mûves, tart. honvéd; Algyô,
1904.; Makra Ágnes-Rekedt
Nagy János; fel.: Mester Mária;
lh.: Algyô, Mátyás u. 57.; Tarta-
lékos honvédként 1944 júniusá-
ban mozgósították és ismeret-
len alakulattal a hadmûveleti te-
rületre került. 1949-ben holttá
nyilvánították és utolsó életjele
alapján a Szegedi Járásbíróság
1944. november 15-i idôpont-
ban jelölte meg elhunytát. Neve
a hôsi halottak emléktábláján
szerepel. Az Algyô története
címû könyvben tévesen R.
Nagy Ferenc néven szerepel.
(Algyô HA. 56⁄1949. sz. és
Szegedi Járásbíróság Pk.
17725⁄7⁄1949. sz.

Róvó József honvéd; Algyô,
1922. június 16.; Györfi Etel –
Róvó József; lh.: Algyô, tanya
80.; A szegedi 14. könnyû tü-
zérosztály 2. ütegében teljesített
katonai szolgálatot. Alakulatá-
val 1944. augusztus 25-én Galí-
ciába (a Hunyadi védelmi állás-
ba) került, majd a Kárpátok
szorosait védték, s innen Kassa
irányába vonultak vissza. 1945.
január 14-én Pány temetôjében
temették el. (HL. HM. 22. oszt.
ir. szn.)

Sarnyai János honvéd
Algyô, 1920. március 13.;
Sarnyai Rozália; lh.: Algyô 44.;
állományteste, ahol tényleges
katonai szolgálatát teljesítette a
szegedi 9. gyalogezred hód-
mezôvásárhelyi III zászlóalja
volt. 1942 áprilisában a kecske-
méti 7. gyalogezred kiskunfél-
egyházi III zászlóaljba froszt-
szolgálatra átvezérelték. Alaku-
lata a 13. könnyûhadosztály
hadrendjében 1942 nyarán a 2.
magyar hadsereg Don menti
arcvonalába került. Részt vett a
dóni hídfôcsatákban. A szovjet
csapatok 1943. január 12-i of-
fenzívája idején Korotojaknál a
szovjet támadás kezdetén janu-
ár 15-én hôsi halt. Neve a hôsi
halottak emléktábláján szere-
pel. HL: Veszteséglajstrom 12.
köt) 

Következik:   
Simon Sándor
Süli István
Süli Mihály…

Katasztrófavédelmi nap Algyôn

Ôsgyevi találkozó Szent Anna tiszteletére
Az Ôsgyeviek Baráti Köre

19. alkalommal találkozott a
falu védôszentjének tiszteleg-
ve Algyôn.

Verôfényes júliusi napra
ébredtek az algyôiek 24-én,
szombaton reggel. A menet-
rendszerûen közlekedô jára-
tok az izgalomtól kipirult ar-
cú – otthonukból hazatartó –
emberek tömegeit hozták az
alapításának 866. éves évfor-
dulóját ünneplô Algyôre.

Sok hazatérônek elsô útja
még élô testvéreihez, rokona-
ihoz vezetett. Sokan már
csak a temetôben találkozhat-
tak övéikkel.

A megrendülés és a talál-
kozás vegyes érzése tölti el
ezen a napon a szíveket. A
faluházban pontban 12 óra-
kor csendült fel az Ôsgyeviek

Baráti Körének himnusza „A
kanyargó Tisza partján…”
címû nóta, majd Karsai Lász-
ló elnök köszöntötte a talál-
kozót. Az ízlésesen megterí-
tett asztalokat 153 vendég ül-
te körül.

A találkozót jelenlétével
megtisztelte: dr. Dubeczné dr.
Károlyi Éva helyettes állam-
titkár, dr. Piri József Algyô
nagyközség polgármestere,
Molnárné Vida Zsuzsanna al-
polgármester asszony, dr.
Varga Ildikó jegyzô, dr. Rádi
Samír, a Kiskun Kutatóinté-
zet fôigazgatója, dr. Fehérvá-
ri Géza egyiptológus régész,
kutató, többen az önkor-
mányzati képviselôk közül és
sokan mások.

Az elnöki tájékoztató az
ÔBK vezetôségének jövôre

esedékes újraválasztásával
foglalkozott. Nagy érdek-
lôdés övezte a polgármester
úr kiegészítô tájékoztatóját,
hiszen az elszármazottak a
falu jelenérôl és tervezett
jövôjérôl ismereteket csak
ebbôl a forrásból meríthet-
nek. 

A mûsort a már oly népsz-
erû Parlandó énekegyüttes
szolgáltatta. Lakatos Béla
„lányai” és „fiai” ismét na-
gyot alakítottak és méltán
arattak óriási sikert.

Az este 9 óráig tartó tánc
és mulatozás után a
résztvevôk azzal váltak el,
hogy jövôre ugyanekkor,
ugyanitt találkozunk!

K. L.

Folytatás az 1. oldalról
A „belsô védelmi tervek”

rögzítik mindazon informáci-
ókat, melyeket használva és
követve az érintett üzem biz-
tonságáért felelôs vezetés ke-
zeli a kialakult eseményt, a
minél kisebb emberi, anyagi
veszteségek és annak érdeké-
ben, hogy annak hatása ne
tevôdjön át a „kerítésen kívül-
re”, a környezô lakosságra.

A „külsô védelmi terv” azt
a célt szolgálja, hogy ha ez
az eset mégis bekövetkezik,
vagy csak reális veszélye is
fennáll, mit kell tennie az
érintett önkormányzat pol-
gármesterének, hogy a tele-
pülés lakosságát, az ideigle-
nesen ott tartózkodókat, a vé-
dekezésben résztvevôket a
leghatékonyabban tudja meg-
óvni a káros hatásoktól.

A „lakosság tájékoztatási
feladatok” ezek megismeré-
sét, illetve a konkrét esemény
bekövetkeztekor végrehajtan-
dó feladatokat takar.

Dr. Piri József Algyô
nagyközség polgármester-
ének kezdeményezésére en-
nek a lakossági tájékoztatási

feladatnak is eleget tesz a
Csongrád-2004 gyakorlás.

A gyakorlás részeként
2004. szeptember 9-én az
algyôi faluházban rendezik
meg azt a szakmai konferen-
ciát, majd veszélyelhárítási
szimulációs törzsgyakorlást,
melyen részt vesznek a me-
gye veszélyes üzemeinek
vezetôi, biztonsági menedzs-
mentje, a katasztrófavédelmi
feladatokban ellátó hivatásos
és civil szervek képviselôi.

A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
Megelôzési Osztálya által
összeállított kiállításon be-
mutatjuk a szervezetet, annak
tevékenységébôl, életébôl ké-
peket, a civil lakosság szak-
mai tájékoztatását szolgáló
anyagokat, melyek a faluház-
ban a nyitva tartás ideje alatt
megtekinthetôk.

Szeptember 9–én (csü-
törtökön) 16 órai kezdettel
az algyôi szabadidôközpont
területén történik egy olyan
katasztrófavédelmi bemutató,
melyre dr. Frank József
MVB elnök és dr. Piri József
polgármester úr ezúton meg-

hívja Algyô Nagyközség la-
kosságát, és mindenki mást
aki látni szeretné, hogy a vé-
dekezésben, a mentésben
részt vevô hivatásos, a bevont
civil szervezetek hogyan ke-
zelnek összehangolt, koordi-
nált tevékenységgel egy „ve-
szélyes ipari üzem területén
bekövetkezett balesetet,
melyben a környezô lakosság
is veszélyeztetett”.

A bemutatón országos, re-
gionális, megyei, kistérségi
és helyi vezetôk, a Duna-
K ö r ö s - T i s z a - M a r o s
Eurorégiós Együttmûködés
katasztrófavédelmi  munka-
szervezetének delegáltjai is
jelen lesznek Romániából és
a Vajdaságból, valamint a
sajtó részérôl is jelentôs az
érdeklôdés. A bemutató elôtt
és után megtekinthetôk azok
az eszközök, melyeket nap
mint nap használnak az érin-
tett szervezetek, valamint a
gyakorlást szponzorálók kiál-
lítása is.

Éberhardt Gábor pv.
ôrnagy

Csongrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
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Pillanatfölvétel a pályázatokról
Az önkormányzat 2004. évi pályázatairól készített helyzet-

kép azt mutatja, hogy az év elsô negyedében az utolsó elôcsat-
lakozási pályázathoz, a SAPARD-hoz nyújtottunk be két ki-
dolgozott tervet a temetô rekonstrukciójára és a közterületek,
parkok rendezésére.

E pályázatok elbírálása folyamatban van, hivatalos értesítés
még nem érkezett a döntésrôl. Mégis szükségesnek látjuk e két
pályázatunkat, hasonló tartalommal az Agrár és Vidékfejlesz-
tési Operatív Program (AVOP) pályázati felhívására is benyúj-
tani.

Az önkormányzati kélpviselô-testület döntött a szelektív
szemétgyûjtô szigetek kialakítására kiírt pályázat
elkészítésérôl. A 10 millió forint támogatást biztosító beruhá-
zás a település nyolc pontján szolgálja a lakosság válogatott
(mûanyag, papír, üveg) hulladékgyûjtését. Ugyanebben a pá-
lyázatban céloztunk meg egy mobil gallyaprító gépet, mely a
zöld nyesedék komposztálását készíti elô.

Az elsô félévben második alkalommal nyújtottunk be pályá-
zatot a falu és tanyagondnoki szolgálat beindítására. Az
ESZCSM ebben a projektben sem hirdetett még eredményt.

A 2002-ben megépült könyvtárunk terveiben szerepelt az
akadálymentes feljáró kialakítása, mégsem így készült el.
Most az Esélyegyenlôségi Kormánybiztosi Hivatal remél-
hetôen támogatja a rámpa elkészítését!

A szociális területen dolgozók szakmai továbbképzésére
hirdetett pályázatot a HEFOP. Ennek kistérségi megvalósításá-
hoz partnerként kapcsolódunk.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Algyô nagyközség önkormányzati tisztségviselôi szerdán-
ként, 14-17 óra között az alábbi rendben várják az algyôi vá-
lasztókat, az érdeklôdéket. 

Önkormányzati képviselôk:
Szeptember 1.: dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor, 
Szeptember 8.: Bakos András és Borbély János,
Szeptember 15.: Herczeg József és Süli Zakar Mariann,
Szeptember 22.: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede,
Szeptember 29.: Bakos József és dr. Gonda János,
Október 6.: Vidács László és Beke Tamás.
Polgármester:
Szeptember 1., 15., 29.: dr. Piri József.
Alpolgármester:
Szeptember 8., 22., és október 6.: Molnárné Vida Zsuzsanna.

Fogyasztási helyek ellenôrzése
A Szegedi Vízmû Rt. felhívja a fogyasztók

figyelmét, hogy a szolgáltatási területén (Sze-
geden és Algyôn) 2004. szeptember 1-jétôl fo-
lyamatosan ellenôrzi a fogyasztási helyeket.

Az ellenôrzés célja, hogy a szolgáltató meg-
gyôzôdjön arról, hogy az egyes ingatlanokon
szabályosan, elôírásszerûen történik-e 
a vízvételezés, a szennyvízelvezetés;
a számlázásban alkalmazott díjbesorolási tarifa (lakossági vagy
egyéb jellegû a fogyasztás egységdíja) alkalmazása, bejelenté-
se.

A munkát külsô cég végzi, a vízmû megbízásából, egyezte-
tett ellenôrzési szisztéma szerint.

Az ellenôrzés során felderített szabálytalan vízvételezés,
szennyvízbekötés, valamint a nem megfelelô díjbesorolási ár
alkalmazása után a szolgáltató pótszámlát állít ki a szabályta-
lan vételezés idejére. A fogyasztónak ezen díjat és a vizsgálat
felmerülô költségét kell megfizetnie.

Az a fogyasztó, aki szeptember 1-jét követôen 1 hónapon
belül bejelenti az addigi szabálytalan vízvételezését, szenny-
vízbekötését, valamint a lakossági fogyasztástól eltérô víz- és
csatornahasználatát, kedvezôbb elbírálásban részesül.

Bôvebb információ: Szegedi Vízmû Rt., Értékesítési Osz-
tály, ügyfélszolgálat

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Telefon: 62⁄450-430
Köszönjük megértésüket!

Szegedi Vízmû Rt.

Bérletárusítás
Az algyôi polgármesteri hivatalban az arra jogosultak átve-

hetik autóbusz bérletüket október 1-jén, 4-én, és 5-én 9 órától
17 óráig.

Ügyfélfogadás
A Településtisztasági KHT. tisztelettel értesíti az érdeklôdô

algyôieket, hogy 2004-tôl minden hó második szerdáján 13 és
15 óra között a Faluházban Csókási Ágnes számlázási elôadó
ügyfélfogadást tart. Következô idôpont: szeptember 8. (szer-
da) 13-15 óra között a faluházban.

Óvodai hírcsokor
Az Algyôi Szivárvány Óvoda tájékoztatja a kedves szülôket,

hogy 2004. szeptember 6. és 15. között csoportszülôi értekez-
leteket tartanak, melyek pontos ideje és helye a hirdetôtáblán
megtekinthetô.

*
Az óvodai program keretén belül az alábbi szolgáltatá-

sokat kínálják:
zenei elôképzô, ovi-foci, úszás, só-terápia, idegen nyelvi já-

tékok, hittan. A foglalkozásokat az igények felmérése után in-
dítják el.

*
Az óvodai térítési díj befizetési idôpontja:
2004. október 5. (kedd),
november 4. (csütörtök),
december 6. (hétfô).

Jelentkezz tánciskolába!
A Fiesta Tánc Kht. által fenntartott Pálinkó Lujza Tánciskola

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe jelentkezni lehet a 2004-
2005. tanévre minden olyan 6-22 éves fiatalnak, aki kedvet érez a
társasági táncok megismeréséhez. A tanév 2004 szeptemberétôl 2005
júniusáig tart. A foglalkozások hetente kétszer, az Algyôi Általános
Iskola Kosárfonó utcai épületében, a tornateremben lesznek. A tanév
szeptember második hetében tájékoztatóval kezdôdik. A jelentkezés
feltétele: a jelentkezési lap kitöltése. A lapokhoz augusztus 20-tól a
faluházban lehet hozzájutni. Információ: Lengyel Zoltán és Pálinkó
Lujza, telefon: 62⁄470-380, vagy 30⁄254-8623. 
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Gépkocsitulajdonosok figyelmébe!

Szeptember elsejétôl folyamatosan

bôvülô,

kedvezô árú TÉLI és akciós nyári

GUMIABRONCSOK,

új és használt acélfelnik kínálata.

Érdeklôdjön!

Cím: 

Radnai u. 2., Bakos mûhely

Telefon:

06-30-9959-207

NÉZZEN BE HOZZÁNK MOST!
ITT AZ ÜLTETÉS IDEJE!

Díszfák: hárs, köris, nyír, szivar, fûz, selyemakác,
aranyszil, ginkgo, biloba, ámbrafa, perzsa tûzmadárfa stb.

Gyümölcstermô fák: áfonya, szelídgesztenye,
naspolya, citromfa, mandarinfa, valódi babér, füge,

húsos som, télálló banánfa
Virágzó cserjék: hortenzia, gránátalma,

óriásvirágú télálló hibiscusok, télálló fuxiák, magnóliák,
tulipánfák, levendula, pünkösdi rózsa stb.

Támasztékra felfutó növények: clematisok,
illatos loncok, kapaszkodó hortenzia, repkényszôlô.

Tuják, örökzöldek: oszlopos-, gömb- és kúszótuják,
fenyôk, cédrusok stb.

Díszfû, sziklakerti-, talajtakaró- és sövénynövények.
Növényritkaságokkal, érdekességekkel várunk minden

érdeklôdôt.
Akciós termékek 
a készlet erejéig.

Árkedvezményt adunk egyes
növényfajtákra 

elôrendelés alapján.
Szeged, Körtöltés u. 31.

Tescótól 100 m.
Nyitva:

hétfôtôl - péntekig: 9-17 óra
szombat: 8-12 óra

Telefon: 20-518-0038

FODRÁSZAT

Nôi, férfi, gyermek hajvágást, dauert, festést,
melírt, alkalmi frizurák készítését vállaom.

Hullik, zsírosodik, korpásodik a haja?

Próbálja ki új szolgáltatásunkat,

a Kuth Speciál Cosmetics
ingyenes mikrokamerás hajvizsgálatát.

Bejelentkezhet: a 268-514-es vagy a
06-30-438-8014-es számon.

Személyesen a 

Téglás u. 86. sz. 
alatti fodrászatban,

Belovainé Bakos Erikánál.

Nyitva 
H.: 8 – 13-ig
K.: 8-13-ig

Sz.: 13-20-ig
Cs.: 13-20-ig
P.: 13-20-ig
Sz.: 7-11-ig

Algyô, Géza u. 11.
Tel: 30⁄ 219-7116
www.mobilfoto.hu 

Új!!! Számítógépes alkatrészek, kiegészítô kellékek, 
egyéni fejlesztések szakmai tanácsadással, igény szerint

házhoz szállítással, összeszereléssel. 
Árajánlat a boltunkban. (Suli-Net lehetôséggel)

Vállaljuk cégek, vállalkozások számítógépeinek  fejleszté-
sét, kivitelezését,  beüzemelését,  továbbiakban rendszer-

gazdaságot.

További szolgáltatásaink: 
fotókidolgozás (analóg, digitális) filmek, albumok

fényképezôgépek (analóg, digitális) memóriakártyák (XD,
SD, CF, MS) fotóretusálás mûtermi fotózás

fénymásolás
Igazolványkép készítés 3 perc alatt (fekete, színes)

2db 499 Ft       4 db 599 Ft

Nézzen be hozzánk!
Nyitva tartás: H-P 12-18

Szo  10-13

HP
CANON
EPSON
LEXMARK
XEROX

Nyomtatókhoz utángyártott színes,fekete tintapatronok,
utántöltôk nagy választéka.
Rendelje meg nálunk! (Árlista a weblapunkon)
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ALGYÔI KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 ALGYÔ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62⁄517-170; 62⁄517-171, Fax: 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Nyitva tartás: hétfô, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Kedves Algyôiek!
Várjuk Önöket bôvülô

szolgáltatásainkkal, szom-
baton is 9-12 óra között.

Beiratkozott olvasók
ingyenesen kölcsönözhet-
nek könyveket és folyóira-
tokat, újságokat.A videó-
kazetták kölcsönzéséért
beiratkozási díjat kell fi-
zetni. Az 500,-Ft-os be-
iratkozási díjért alkalman-
ként 2 db, összesen 8 ka-
zettát lehet kölcsönözni.

Internetezni 9 db szá-
mítógépen lehet, díja
125,- Ft⁄óra, de a minimá-
lis díjat (100,-Ft) ennél
kevesebb idôre is ki kell
fizetni.

Lehet szöveget szer-
keszteni, táblázatot- adat-
bázist készíteni, meghívó-
kat, szórólapokat, név-

jegykártyákat,  egyéb tájé-
koztató kiadványokat ké-
szíteni a géphasználati díj
ellenében, melynek össze-
ge 100,- Ft⁄óra.

Lehetôség van fénymá-
solásra, szkennelésre,
nyomtatásra, fax küldésé-
re és fogadására.

Dolgozatát, pályázatát
spirálozni tudjuk.

Tudja Ön kedves Olva-
sónk, hogy a könyvtá-
runkban nem található do-
kumentumokat más
könyvtárból megkérjük
Önnek könyvtárközi köl-
csönzéssel? 

S mindezért csupán
pontosságot, a kölcsönzési
határidô betartását kérjük.
Még a szállítási költség
sem terheli Önt. Éljen a
lehetôséggel!

Videófilm-
ajánló

Az algyôi könyvtárból
kölcsönözhetôk – többek
között – az alábbi filmek
is: Áldozatból bûnös; Hair;
Hegedûs a háztetôn; Híd-
ember; Jégkorszak; Ham-
vadó cigarettavég;
Kincskeresô kisködmön;
Szinbád; Budapesti tavasz;
Isten hozta, ôrnagy úr; Va-
lahol Európában; Körhinta;
A tizedes meg a többiek;
Indul a bakterház; Macska-
fogó; Vili, a veréb; A nyo-
morultak; Ábel a rengeteg-
ben; Allegro Barbaro…

Állás-
iformáció
Minden kedden dél-

után 14-17 óráig ingye-
nes állásinformáció szol-
gáltatást nyújt az algyôi
könyvtár a munkanélküli-
eknek.

Amennyiben igénye-
lik, segítenek önéletrajz
írásában, kérvények meg-
fogalmazásában. 

Utána néznek, hogy
milyen képzési, átképzési
lehetôségek vannak a
Munkaügyi Központ tá-
mogatásának igénybevé-
telével.

Bôvülô szolgáltatások

Újságajánló
Az algyôi könyvtárban elolvashatja, iletve onnan

kölcsönözheti az alábbi újságokat: HVG, 168 óra,
Autó-Motor, Nôk Lapja, Best, Kiskegyed, Burda,
Sztory, Bravo, IM, Vadon, Adó-kódex, PCWorld,
GameStar, Számítástechnika…

Holdnaptár
Sokak számára most köszönt be az év legszebb

hónapja: a „vénasszonyok nyara”. Nincs már nyo-
masztó nyári hôség, de mégis kellemesen meleg az
idô, langyosak az esték.

Itt az ideje, hogy elôkészítsük a gyümölcsök és
zöldségek téli tárolására alkalmas helyet. Idén talán a
kedves Olvasó is a „régimódi” verem mellett dönt?
Ha nincs pincénk, vagy túl kevés hely áll rendelkezé-
sünkre, akkor is tudunk zöldséget tárolni a téli hóna-
pokra: mégpedig az úgynevezett veremben. A
következô módon készül: a kert valamelyik védett
pontján ássunk ki egy kb. 30 cm mély gödröt! Bélel-
jük ki vastagon szalmával vagy gallyakkal. Erre hal-
mozzuk kúp alakban a zöldséget (krumplit, céklát,
répát stb.) kb. 1.2 méter magasságig. A tetejére újabb
vastag szalma- vagy gallyréteg kerül, majd az egé-
szet temessük be a kiásott földdel. A szellôzéshez te-
gyünk szalmát a verem oldalába vagy a közepébe! 

Ha bimbóskelt ültettünk, törjük ki most a rügy-
csúcsokat! Ezzel serkentjük a zsenge kis rózsák nö-
vekedését.

Csak olyan gyümölcsöt szabad eltenni télire,
amely nem sérült, nincs megnyomódva. Ezért na-
gyon vigyázzunk a gyümölcsszedéskor! Nagyanyá-
ink még vették a fáradságot, hogy minden egyes al-
mát és körtét külön papírba csomagoljanak. Ennek
az az elônye, hogy a gyümölcs tökéletes állapotban
marad.

A késôn érô gyümölcsfajtákat hagyjuk a fán vagy
a bokron, ameddig csak lehet! Így megtartják csodás
aromájukat. Még valami: ne féljünk az elsô fagyok-
tól, a késôi gyümölcsök egészen jól bírják az enyhe
fagyot.Még ha csábítást is érzünk, hogy leszedjük a
diót, mogyorót – türelem! Várjuk meg inkább, amíg
maguktól lehullanak. A zöld dió ugyanis könnyen
megromlik.

Amint elvirágzottak a nem fagytûrô hagymás és
gumós növények, mint pl. a kardvirág, azonnal ve-
gyük ki ôket a földbôl, és készítsük fel ôket a telelés-
re. Örökzöld fákat, cserjéket is lehet ültetni: földlab-
dával. A kora ôsz a legjobb idôszak, hogy elültessük
a tavasszal virágzó hagymás és gumós virágokat. Ül-
tetés elôtt lazítsuk fel a talajt, nehogy megrekedjen
benne a víz.

Ha nem érik be idôre a hagyma és az ôszi káposz-
ta, a sor egyik oldalán ferdén vágjuk be ásóval a nö-
vények alá. Így a gyökerek egy részét szétvágjuk, a
víz- és táplálékfelvétel korlátozódik, és beérnek a
növények.

A paradicsomokra borítsunk fóliahuzatot, így
gyorsabban érnek!

Paraszti regulák
Lôrinc belepisil a dinnyébe. Ha esik, a körte és

döblec vizes „lôrinces” lesz.
*

Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet
ígér.

*
A fekete ribizke levelébôl készült tea kitûnô el-

lenszer a köszvényre, hólyagbántalmakra és a gör-
csös köhögésre. Torokgyulladásnál is nagyon bevált
a teával való garganizálás.
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Kedves Olvasó!
Közhírré téteteik: idén is megszületett a TELENYÁR! Az Algyôi Hírmondó most második alkalommal ad bemutatkozási

lehetôséget a TELENYÁR címû lapnak. Egy évvel ezelôtt, a Hírmondó szeptemberi számában Ménesi Lajosné fô-
szerkesztô elmondta: „Úgy gondoltuk, hogy a nyári valáció végén, az iskolakezdés elôtt használjuk ki az algyôi könyvtár és
a teleház adta lehetôségeket, és a gyerekekkel is kóstoltassuk meg az újságírás ízét.” Az múlt évi siker után az algyôi könyv-
tár 2004-ben is megrendezte a számítógépes és újságíró tábort, melynek végén megszületett a TELENYÁR – RÁKÓCZI
EMLÉKÚJSÁG . Az újságíró palánták feladata az idei évfordulón a Rákóczi szabadságharccal kapcsolatos dokumentu-
mok, emlékek, illusztrációk gyûjtése, majd ennek alapján a szövegalkotás és szerkesztés gyakorlása volt.

Olvassák szeretettel az algyôi gyerekek TELENYÁR – RÁKÓCZI EMLÉKÚJSÁGjából készült alábbi összeállítást!

A fejedelemre, a szabadságharc vezetôjére, az íróra, a bujdosóra – a hazafira emlékezünk,
mikor az idei évfordulón II. Rákóczi Ferenc élete és a Rákóczi-szabadságharc köré szervezte két
gyermektáborát is az Algyôi Könyvtár és Tájház. A Rákóczi-féle szabadságharc jegyében telt
július 12-17. között a Bogácson táborozók élete; majd augusztus 2-6. között az algyôi
könyvtárban a számítógépes és újságíró tábor lakóié. 

A Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztérium is támogatta a számítógépes és újságírói ismeretek átadását, a közvetlen
élményszerzést ígérô tábort. A számítógépes alapismeretek elsajátítása mellett a fényképezés és
a szkennelés alapfogásait is megismerhették a diákok. A könyvtári, az internetes és a közvetlen
élményeken alapuló adatgyûjtés módszereivel a Rákócziról szóló tábori újságot készítették elô,
majd a szövegszerkesztéssel kísérleteztek. Az újságírás alapmûfajainak megismerését követôen
a lapkészítésrôl szereztek közvetlen tapasztalatokat a diákújságírók – a Délmagyarország
szerkesztôségébe és nyomdájába látogatva. 

Az 1700-as években élôk életét, az 1704-ben erdélyi fejedelemmé választott Rákóczi
életútját, az általa vezetett szabadságharc fôbb fordulatait mutatja be a számítógépes és újságíró
tábor munkáját reprezentáló lap, a Telenyár Rákóczi emlékújságja, melyet szeretettel ajánl az
olvasók figyelmébe – a tábor vezetôje, Kis Mihályné, valamint a foglalkozásokat vezetô Kis
Gábor informatikus és Újszászi Ilona újságíró, továbbá a diákújságírók: Jakab Anita, Kotogán
Angelika, Nagy Adrienn, Nagy Barna Krisztina, Oláh Szabolcs, Pászka Imre, Székács Krisztina,
Török András, Török Márta, Vida Bettina. 

Az új újságíró nemzedék ellátogatott a Délmagyarország nyomdájába és szerkesztôségébe is

Táborok és emlékújság Rákóczi 
vén harangja

A Rákóczi vén harangja
Ha megkondul,
Panaszosan sír a hangja
Meg nem értett
fájdalommal.

Síró szava elhúz, elszáll
Messze, messze – 
Mintha minden kondulása
Egy hatalmas sóhaj lenne. 

Milyen volt Rákóczi?
Rákóczi herceg... magas, jó

alakú, fenséges tartású, szép
arcú... Bár sötétségben nevelték,
azt mondhatom, hogy sok dolgot
tud, és azokat jól tudja: hat
nyelven beszél és ír: magyarul,
latinul, franciául, olaszul,
németül, lengyelül. Erényes,
dolgos, barátságos, nemes lelkû,
jótékony fejedelem – írta
kortársa, Des Alleurs.

Az Algyôi Könyvtár és Tájház
számítógépes és újságíró
táborát a  Gyermek-, Ifjúsági
és Sport Minisztérium,
valamint a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
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A Napkirály 
és az Orosz Medve szövetségese

A török uralom összeomlását
követôen megkezdôdött Ma-
gyarország beépítése a Habs-
burg birodalomba. Ez minden
rendû és rangú magyar, az egész
társadalom elégedetlenségét
váltotta ki.  Ezt mutatták a kü-
lönbözô felkelések, a kibonta-
kozó kuruc mozgalom. 

Kedvezô külpolitikai helyzet-
ben kezdôdött a Habsburg ura-
lom ellen 1703-ban elindított
szabadságharc. Ennek fô oka az
volt, hogy a szabadságharc élére
álló Rákóczi Ferenc úgy vélte,
ha biztos gyôzelmet szeretné-
nek, szövetségesekre lesz szük-
ség. 

A Napkirály segítsége

A spanyol trónért dúló a harc
foglalta le Európa hatalmasait.
A magyar felkelôk Franciaor-
szágot választották szövetsége-
sül, mert a hollandok és az an-
golok – hagyományos francia-
ellenességük miatt – Habsburg
Károlyt, Rákóczi fô ellenfelét
támogatták. Franciaország
szembekerült Ausztriával, ezért
már magától érthetô, hogy Rá-
kóczi XIV. Lajos segítségét kér-
te. A Napkirály a magyarok ol-
dalára állt.

Rákóczinak a semmibôl kel-
lett külpolitikáját és diplomáci-
áját megteremtenie. Ezeket tud-
va a magyar felkelôknek két
célja volt. Ezek közül a leg-
fôbb, hogy a régi rend visszaál-
lításával Magyarország ismét
független állam legyen, elsza-
kadjon a Habsburgoktól, a má-
sik, hogy új királyt válasszon,
feltehetôleg Miksa Emánuel,
bajor választó személyében.

Francia-bajor 
együttmûködés

Rákóczit 1704-ben erdélyi
fejedelemmé választották és
ekkor már a „lázadó” szeme
elôtt csak egy cél lebegett.
Méghozzá az, hogy Erdély füg-
getlen legyen. Ezeket a célokat
részben francia-bajor, részben
az I. Péter orosz cárral kötött
szövetségével próbálta elérni. 

II. Rákóczi Ferenc Vetési
Kökényesdi László segítségé-
vel készített egy szerzôdéster-
vezetet, amely azt tartalmazza,
hogy XIV. Lajos megvédi a
magyar felkelôket. Rákóczi kis
idô múlva elkészített egy újabb
szerzôdéstervezetet, amelynek
lényege az volt, hogy a felek
szövetséget kötnek és a francia
király, megvédi Rákóczit. A
tervezettel problémák akadtak.
A kurucok vereséget szenved-
tek, a franciák pedig a megígért
segélyt gazdasági okok miatt
nem tudták eljuttatni a magyar
felkelôknek. A franciák vesz-
tésre álltak a spanyol örökösö-
dési háborúban, segélypénzeik
1710 után megszûntek. 

Rákóczi ezek után Moszkvá-
ba utazott, ahol I. Péterrel ki-
egyezett.

Az orosz szerzôdés

Bercsényi Miklós vezetésé-
vel küldöttség indul Varsóba,
ahol 1710-ben megkötötték a
szerzôdést a cárral. E szerzôdés
szerint Rákóczi elfogadja a len-
gyel trónt, a cártól pedig pénz-
beli segítséget, fegyvereket,
puskaport kap. Ám 1711 után
az oroszoknak fontosabb volt a
jó viszony a Habsburgokkal,
ezért a kuruc állam tôlük sem
számíthatott segítségre. Az
orosz-magyar kapcsolatból
azon bujdosók jártak jól akik a
két szövetséges jóvoltából Len-
gyelországban maradtak.

A felkelés alatt a Habsbur-
gok a franciaellenes Angliától
és Hollandiától kértek segítsé-
get.

A külföld magyarságképe

Rákóczi külpolitikája élénk
nemzetközi visszhangot váltott
ki. Nem csak a korabeli újsá-
gok írtak tetteirôl, hanem törté-
neti munkák is írásba foglalták
a szabadságharc neves alakját.
Külpolitikája igyekezett minde-
nütt szövetségesekre támasz-
kodni, de Rákóczi végül egye-
dül maradt.

N. B. K.

Élet az ezerhétszázas években
A nôk öltözetét a kövekkel

díszített fodros ruhák jelle-
mezték. Szoknyájuk hosszú
volt és a szépség kedvéért fû-
zôt használtak. Ezzel a ruha-
darabbal derekukat karcsúsí-
tották. A hajukat, mint a ruhá-
kat, különbözô gyöngyökkel
díszítették.

A férfiak csizmát és hosszú
nadrágot viseltek. A felsô tes-

tüket pedig az úgynevezett
justeaucorps-sal takarták.
Ezekre pedig palástot is húz-
tak.

A konyhát füstös szobának
nevezték. Nyílt lángon, fával
tüzeltek. Vas és rézedények-
ben fôztek. A konyhában a
gazdasszony volt az úr. Ô
egész nap sütött, fôzött.

N. B. K. - O. Sz.

A kuruc szó a „cruciatus” szóból ered, ami keresztest jelent. A
kuruc szónak az eredetét illetôen van más álláspont is. A török
nyelvben például rablót, felkelôt jelent. Rákóczi György udvari
testôrei által használt mellvértet „kuraczin”-nak nevezték, amibôl
szintén eredhet a szó. Lényegében a osztrák császári haderô ellen
harcoló csapatok legénységét nevezték kurucoknak.

Thököly Imre gróf, nagybirtokos nemes 1678-ban állt a
bujdosó kurucok élére. A Felvidéken kirobbantotta a Habsburgok
elleni felkelést. Megalakította hadseregét, és idegen zsoldosokkal,
saját harcosaival, és a törökökkel kötött szövetség segítségével
komoly ellenfelévé vált a Habsburg csapatoknak.

A hadmûvészetben iskolázott és francia tanácsadókat is
alkalmazó II. Rákóczi Ferenc tökéletesen tisztában volt a
harmadik fegyvernem, a tüzérség jelentôségével. Ennek ellenére a
kuruc tüzérséget csak súlyos áldozatok árán lehetett
megszervezni.

A fejedelem parancsára Stréter János tüzérségi felügyelô
vezetésével Kassán, Munkácson, Érsekújvárott, Besztercebányán
és még több, fôképp szepességi városban folyt a kuruc tüzérség
fölszerelése. Ágyúkat öntöttek, puskaport, golyókat gyártottak. A
fejedelem francia szakembereket hozatott XIV. Lajos seregébôl,
közülük, De la Mothe brigadéros lett a kuruc tüzérség
parancsnoka. Az ágyúk kezelôszemélyzetét francia, osztrák,
lengyel, olasz zsoldosokból, magyar bányászokból, városi
polgárokból toborozták.

A császári oldalon harcolókat összefoglalóan „labancoknak”
nevezték. A labanc név császárhû magyar nemesek gúnyneve a
loboncos parókájuk miatt.A labancok térdig érô sarkantyús
csizmát hordtak. A nadrágjuk, kabátjuk fehér volt. Egy csákóhoz
hasonló fehér sapkát hordtak. Pisztollyal és karddal harcoltak. 

Összeállította: Pászka Imre – Török András

Kuruc – labanc

Rákóczi-szobor Szegeden
Rákócziról nem túl sok emlék található Szegeden. Az egyik

legismertebb II. Rákóczi Ferenc lovas szobra, amely a püspöki
palota elôtt, az Aradi vértanúk terén áll.

Ifjú Vastag György 1912-ben készítette ezt a mûvét. A
szobrot eredetileg a Széchenyi téren állították föl a Zsótér ház
elôtti parktükörben, fô nézetével a Klauzál tér irányába tájolva.
Talapzatára latinul Rákóczi 1704. június 7-i kiáltványának
kezdô sorát vésték. 

„RECRUDESCUNT INCLYTAE GENTIS HUNGA-
RAE VULNERA“ („Kiújulnak a dicsôséges magyar nemzet
sebei”)

A másik oldalon ez áll: „Istennel a hazáért és a
szabadságért.”

Egy könyvben azt olvastam, hogy az állatszobrász a lovat
egy csataménrôl, Rákóczit egy szegedirôl formálta.

Kotogán Angelika 
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Az elmúlt öt esztendôben
dr. Bíró Zoltán elôadássoroza-
tában a magyar irodalomtörté-
nettel ismerkedhettünk, eleve-
níthettük fel emlékeinket
Janus Pannóniustól napjainkig. 

2004 ôszétôl (szeptember
15-ei kezdéssel) dr. Horváth
Ferenc, dr. Fodor István ré-
gészprofesszor, és Szarka Jó-
zsef mûvelôdéstörténész a ma-
gyarok ôstörténetének rejtel-
meibe, titkaiba avatnak be
bennünket. Régész - történész
barátaink a XII-XIV. századig
vezetgetnek, majd a Móra Fe-
renc Népszínház veszi át a to-
vábbiakban a szerepet. 

A reformáció és annak

történelmi jelentôségû moz-
galmai és következményei
kerülnek megelevenítésre.
Ebbe az idôszakba szorosan
beletartozik a Dózsa nevével
rosszul fémjelzett parasztlá-
zadás, amely valójában az
obszerváns ferencesek ma-
gyarországi színre lépésével
vette kezdetét. Dózsa csak a
véletlen folytán került kap-
csolatba a keresztesekkel és
válik hadvezetôjükké. A fe-
rences papok és Dózsa által
kudarcot vallott népi mozga-
lom elôzménye és okozója
volt a sajnálatos mohácsi tra-
gédiánknak.

Az elkövetkezendô esz-

tendôkben az olykor vidám,
nevettetô, de színvonalas iro-
dalmi alkotások színre vitele
mellett megpróbáljuk a ma-
gyar történelem eme gyászos
korszakait izgalmasan feldol-
gozni. Terveink között szere-
pel Jókai halálának 100. évfor-
dulója alkalmából emlékezni
legnagyobb írónkra, ezért vet-
tük elô az 1850-ben írott vérbô
komédiáját, A földönfutót. A
darab fôbb szereplôi Bera
Sándor, Cseszkó Mihály, Tóth
Anikó, a Révész fivérek, Csen-
ki József, Lázár Nóra, R. Nagy
Mária, Bakó Ferenc, Árnyas
Rózsa, Dubecz György.

Kátó Sándor

Irodalom, történelem, színház 2004-ben is

Termékeinket broiler, baromfi, pulyka, strucc, sertés, nyúl
állatfajoknak gyártjuk.

Keveréktakarmányaink kiváló minŒséggel, optimális beltartalmi paraméterekkel,  ideális fehérje és vitamin
tartalommal  rendelkeznek.

Galambászok figyelem! 
Kiváló minŒségı, tiszta galambeleséget is forgalmazunk!

Amennyiben egyedi igénye van  jószágai takarmányozására keressen bátran, segítünk!

Figyelje akcióinkat!

ÉrdeklŒdni lehet: KEVÜRAK KFT. 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 79. Tel: 62/555-060, 467-815

Takarmányainkat keresse viszonteladóinknál is!

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.

(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992, 06-

30⁄488-6543

Hétfôtôl csütörtökig: 
8–16 óráig

Pénteken: 8–14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 
0–24 óráig

Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési 

szolgáltatással!

Apró
Redôny, reluxa, harmonika

ajtó, szalagfüggöny készítés. Te-
lefon: 06-30⁄953-0395

Német nyelvbôl korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést vállal
egyetemet végzett nyelvtanárnô.
Al.: 800,-Ft⁄60 perc. Tel.: 70-
2060-481

Ágynemû-tartós, 2 személyes
rekamié és 2 fotel eladó. Érd.
Aranyhíd u. 25. Tel.: 268-018

Rábagáz Bt. vállal: 

Lakások, 
magánházak építése,

kivitelezése,
épületgépészet, 

csatorna, víz, gáz
tervezése, kivitelezése.

Gyubák József 
okleveles gépészmérnök

30/49-32-533
Algyô, Bartók Béla u. 53.

Zombori Szilvesztert
és nejét

Bakos Irénkét
házasságkötésük évfordulója alkalmából

köszönti 
és további sok  boldogságot kíván

nénje és Erzsike

Egyesített 
Szociális Intézmény

Székhelye: 6750 Algyô, Piac tér 17., telefon: 62⁄267-048
Telephelye: 6750 Algyô, Egészségház u. 42.
Ügyfélfogadási rend
Székhelyén:

Hétfôtôl péntekig: 10-tól 15 óráig, délutáni idôpont 
egyeztetés telefonon.

Telephelyén:
Családsegítô szolgálat:

hétfôtôl csütörtökig: 8-tól 15 óráig
pénteken: 8-tól 10 óráig

Védônôi szolgálat:
Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3., 

hétfôn: 8-tól 10 óráig,
Védônôi tanácsadás: Algyô, Egészségház u. 42., 

kedden: 13-tól 15 óráig,
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig

Algyôi táncosok
az élvonalban
2004. augusztus 14.-én,

szombaton Zánkán rendezték
meg a X. Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Táncfesztivál III. Diák-
olimpiát, ahol ismét születtek
algyôi sikerek. Standard tán-
cokban 33 párból negyedik, la-
tin-amerikai táncokban 79 pár-
ból harmadik helyen végzett a
Suti András Zsolt – Tóth Eve-
lin páros junior I-es korosztály-
ban. A Fiesta Tánc Sport és
Oktatási Kht. versenyzôit Len-
gyel Zoltán és Pálinkó Lujza
készítette fel az országos ver-
seny elôbajnokságaként is fém-
jelzett táncfesztiválon.

P. L.
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Az algyôi önkormányzati
képviselô-testület július 30-
án megtartott ülésén tájé-
koztatót fogadott el az el-
múlt évek mûvészeti oktatá-
sának helyzetérôl,  ered-
ményeirôl.

Településünk önállósodá-
sával párhuzamosan termé-
szetes igényként merült fel
a különbözô mûvészeti te-
vékenységek gyakorlását,
oktatását elôsegítô lehetôsé-
gek megteremtése, feltétele-
inek biztosítása.

Az idôsebb, illetve a már
valamilyen szintre beért
korosztály lehetôségei ked-
vezôbben alakulhattak az
elmúlt idôszakban, mert itt
leginkább a tárgyi és kap-
csolati feltételek hiánya
vagy annak megléte volt a
meghatározó.  Tevékenysé-
gük többnyire a manuális
készséget igénylô kéz-
mûvességben merültek ki. E
mûvészetek magasabb
szintre való emelése – ma-
gánúton vagy egyesületeken
keresztül – viszonylag
könnyen elérhetô volt.

Más a helyzet a zene- és
mozgáskultúra területén.
Tekintettel arra, hogy ezen
a területen hagyományokkal
nem, vagy csak megszakítá-
sokkal rendelkezünk, szinte
mindent az alapoknál kellett
kezdenünk. Szerencsére
nem vagyunk híján azoknak
a mûvészeti magániskolák-
nak, melyek bár állami nor-
matívát igénybe véve, de
önálló, sajátos célokat meg-
fogalmazva mûködnek, le-
hetôséget biztosítva a tehet-
ség legmagasabb szintû ki-
bontakoztatásához.

De vajon szerencsésnek
mondhatjuk-e magunkat, ha
nem tudunk, vagy nem aka-
runk élni a felkínált lehetô-
ségekkel?

Segítségül híva a Pro
Musica Alapfokú Mûvésze-
ti- és Zeneiskola beszámo-
lóját, erre próbálok választ
kapni, miszerint: a 2003-

2004-es tanévben a fent em-
lített mûvészeti iskola al-
gyôi tagozatának 87 növen-
déke volt. Ez idáig remekül
hangzik, sôt az arány is ki-
magaslónak mondható, hi-
szen a közel 350 fôs tanulói
létszámnak egynegyede ta-
nul intézményi szinten vala-
milyen mûvészetet a követ-
kezô megoszlásban: 34 fô
néptánc, 20 fô társastánc (a
Fietások külön), 20 fô kéz-
mûves tanszak, 5 fô zongo-
ra-szolfézs, 8 fô szintetizá-
tor.

Itt már az arányokkal ér-
zésem szerint akad némi
probléma, hisz az összlét-
számnak kevesebb, mint 5
%-a tanul zenét, és akkor
még a szintetizátor oktatás-
ról mint mûvészeti tanszak-
ról még nem is beszéltünk.
Pedig érdemes lenne, hi-
szen köztudott, hogy annak
minôségét is a megfelelô
szintû zongora-tudás garan-
tálja. Bár a zeneiskola eb-
ben az esetben is kellô ru-
galmasságot tanúsítva, a ze-
neoktatás évszázados dog-
máit félre téve igyekszik
eleget tenni szülôk és gyer-
mekeik látszólag jogos igé-
nyeinek, ezzel párhuzamo-
san javítva az ide vonatkozó
statisztikát is. Vajon kinek
jó ez így? Innentôl kezdve
egy sor kérdés kívánkozik
feltevésre. Elsôsorban a leg-
fontosabb – ki, kinek teheti
fel kérdéseit? Erre még a
képviselô-testület ülésein
sem sikerült megnyugtató
választ kapni. A lényeg az,
hogy ez a napirendi pont
olyan megállapodással ke-
rült nyugvópontra, amely új
motívumokat tartalmaz az
eddigi gyakorlattal szem-
ben. A zenei ismeretek
mielôbbi elsajátítása érde-
kében szeptembertôl óvodai
elôképzô indul megfelelô
zeneiskolai szakmai irányí-
tás mellett.

Az általános iskola diák-
jainak zeneismeretét és

zeneszeretét elômozdító
motivációs ismeretfelkeltô,
ismeretbôvítô programokról
is született szóbeli megálla-
podás (remélhetôleg hama-
rosan írásban is rögzítésre
kerülnek) a Pro Musica ze-
neiskola igazgatójával. Ez a
megállapodás magába fog-
lalja az iskolai énekórák ki-
bôvítését hangszeres bemu-
tatókkal, rendszeres iskolai
kis- és nagykoncertek tan-
órába való illesztését, alkal-
mi komolyzenei programok
faluházi megrendezését. A
zeneiskola mindezt ellen-
szolgáltatás nélkül, öröm-
mel teszi, arra számítva,
hogy egyetlen szunnyadó
tehetség sem kerülheti el,
hogy minimális érdeklôdés
ne ébredjen benne. Az igazi
tehetségekért meg igazán
kár lenne, ha a megfelelô
kínálat hiányában, idejében
nem szereznének tudomást
esetleges mûvészi adottsá-
guk meglétérôl. A gyerme-
két pedig igazán szeretô
szülô mindent megtesz
azért, hogy szeme fényét a
legkörültekintôbben felvér-
tezze a felnôttkor minden
nehézségére.

Annak bizonyságául,
hogy ezt nemcsak én gon-
dolom így, hadd tegyem
közkinccsé a Pálinkó Lujza
által vezetett mûvészeti ma-
gániskola célkitûzéseit .
„Célunk, hogy a társastánc
tanítása során a tanulók
mozgásmûveltségének és
mozgáskultúrájának sokirá-
nyú fejlesztésével, fizikai
állóképességének, ügyessé-
gének, cselekvô biztonságá-
nak, ritmusérzékének, hal-
lásának, tér- és formaérzék-
ének fejlesztésével, egész-
séges életmódra, magabiz-
tosságra, határozottságra,
érzelmi nyitottságra nevel-
jünk. A tanulók személyisé-
ge nyitottá váljon a közös-
ségi alkotó tevékenység és a
mûvészetek iránt. A társas-
tánc segít kibontakoztatni a

tanulók kreativitását, imp-
rovizációs képességét, kész-
ségét…

Alakítsuk ki a tanulóban
a rendszeres munka termé-
szetes igényét, a megfelelô
munkafegyelmet, az esztéti-
kai érzéket, az önkontroll
alkalmazását…

A világon mindenhol, így
szûkebb környezetünkben,
Európában és Magyarorszá-
gon is követelmény a jó fel-
lépés, a kulturált mozgás és
viselkedés… Ezek a tulaj-
donságok összefüggnek
egymással és mindenképp
fejleszthetôk a társastánc
tanítása során. Ha fel aka-
runk zárkózni a polgári tár-
sadalmak polgári szokásai-
hoz is, el kell fogadnunk és
fogadtatnunk a társastáncot
az alapmûveltség nélkülöz-
hetetlen és hasznos részé-
nek. E gondolat gyakorlattá
válásához nyújt kiváló kere-
teket az alapfokú mûvésze-
toktatás rendszere, mely le-
hetôvé teszi, hogy minél
szélesebb körben, igényes
és megbízható munkával
eurokonform, nemcsak a
szaktudás által felvértezett,
de személyiségében is gaz-
dag, sokrétû, alkalmazkodni
tudó fiatalokat neveljünk.”

A szerzô többnyire a
mozgáskultúra jelentôségét
hangsúlyozza – érthetô mó-
don -, viszont nyugodt lel-
kiismerettel behelyettesí-
thetô szellemiségében bár-
mely mûvészeti és egyéb te-
vékenység módszertani al-
kalmazásába. 

Bár emberi kéz vetette
papírra ezeket az örökérvé-
nyû igazságokat, melyek
teljes felelôsséggel ölelik át
a felnôtté válás ellentmon-
dásokkal teli  idôszakát,
mégis biztosnak kell len-
nünk abban, hogy mindezt
az élet írta, és az élet fogja
visszaigazolni, amíg világ a
világ.

Bakos József

Gondolatok a mûvészetrôl
Avagy: a mûvészeti oktatás helyzete településünkön
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Szeptember 01-03.:  08.00 – 12.30 óra között,
Szeptember 06-10.:  12.00 – 16.30 óra között,
Szeptember 13-17.:  08.00 – 12.30 óra között,
Szeptember 20-24.:  12.00 – 16.30 óra között,
Szeptember 27-30.:  08.00 – 12.30 óra között,
Október 01-jén:  08.00 – 12.30 óra között,
Október 04-08.:  12.00 – 16.30 óra között.

Üzemorvosi szûrôvizsgálat és hivatásos jogo-
sítvány hosszabbítása, elôzetes telefonbejelentkezés

alapján.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

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

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan  szakorvosa

rendelése:

szeptember 01-03-ig: 07.30-11.30-ig, 
szeptember 06-10-ig: 12.30-16.30-ig,
szeptember 13-17-ig: 07.30-11.30-ig, 
szeptember 20-24-ig: 12.30-16.30-ig,
szeptember 27-30-ig: 07.30-11.30-ig, 
október 01-jén:  07.30-11.30-ig, 
október 04-08-ig: 12.30-16.30-ig,  
október  11-15-ig:  07.30-11.30-ig.

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 – 30/6381-863

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

Telefon: 268-038:

Hétfô:   8-tól 12 óráig,
Kedd:   8-tól 11 óráig,
Szerda:  13-tól 16 óráig,
Csütörtök: 8-tól 10 óráig,
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôn 8-tól 10 óráig. Helye: Ter-
hes diagnosztika, Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 órá-
ig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad   

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

Szeptember 01-03.:  12.30-tól 16.30 óráig,
Szeptember 06-01.: 07.30-tól 12.00 óráig,
Szeptember 13-17.: 12.30-tól 16.30 óráig,
Szeptember 20-24.: 07.30-tól  12.00 óráig,
Szeptember 27-30.: 12.30-tól 16.30 óráig,
Október 01-jén: 12.30-tól 16.30 óráig,
Október 04-08.:  07.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Házasság:
Benárik Máté Gábor

és Miklós Szilvia Zsu-
zsanna (07. 31.), Szûcs
Imre és Vincze Márta
Anikó (08. 04.), Ajtai
László és Mezeiné Kana-
las Éva (08. 12), Rieger
László és Páhi Gyöngyi
Tünde (08. 14.).

Helyesbítés: augusztu-
si számunkban a házas-
ság kötésekrôl szóló hí-
rek között tévesen jelent
meg Bálint Ilona neve.
Elnézést kérünk!

Születés: 

Várszegi Gabriellának

és Tóth Péternek Péter

Attila (07. 26., 3460 gr.),

Lajkó Zsuzsannának és

Bíbor Miklósnak Kriszti-

án (08. 05., 3110 gr.)

nevû gyermeke született.

Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül: 
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30
óráig;   

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

Anyakönyvi
hírek
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A Parlandó énekegyüttes Szlovákiában
Még sokan az igazak álmát

aludták augusztus 5-én, amikor a
Faluház elôtt kisebb-nagyobb ku-
pacban gyûltek a bôröndök, tás-
kák, szatyrok. 

A Kovács János vezette Mer-
cedes gyártmányú kisbusz utánfu-
tója minden gond nélkül „nyeli” a
csomagokat. Bakos Józsi szólista
kocsijából még a bogrács is elôk-
erült állványostul. Sorra érkeznek
a Parlandó tagjai. Egyeseket fér-
jük, másokat feleségük kísér. A
csapat irányítója Torma Tiborné,
feszült izgalommal számolgatja a
csapatot. A fiúk hárman, a lányok
hatan lesznek. Nézzük, kik is hiá-
nyoznak? Rózsa, Katika, Marika,
Éva, Edit, Mónika, és Anna.

Mónika Horvátországban üdül
családjával, igyekszik azonnal
igazolni ôt Karsainé Manyika,
akinek 13 darabból álló csomag-
ját most „nyeli” el az utánfutó
„éhes gyomra”. Megértésbôl,
szeretetbôl lassan minden hiány-
zót „igazolnak”, de a sajnálkozás
arckifejezése mindenkinél
fölfedezhetô.

A családnak számító kis kö-
zösség presztízse ennél többet ér-
demelne – mondjuk többen. A
vélt, de még valós sérelmeket is
ilyenkor félre kellene tenni, mert
több év áldozatos munkáról van
szó, s ilyenkor a felelôsség terhe
sokkal súlyosabb kell, hogy le-
gyen. 

Hívjuk segítségül most is, mint
oly sokszor máskor a Parlandó
legnagyobb erényét: a lelkesedést

– javasolja valaki. Indulás! A
mûvészeti vezetôt, Lakatos Bélát,
a fôszervezôt, Fábián Pétert, és a
Szigeti családot a megbeszélt he-
lyen találtuk. A jó úton, a kelle-
mes idôben lassan mindenkiben
úrrá lett a jókedv az optimizmus. 

A Szeged-Budapest távolságot
két megállással gyûrtük le. A cél-
állomás Királyháza volt. Száz-
éves fenyves erdô alján, egy
völgyben húzódik meg a Mol Rt.
tulajdonában lévô „összkomfor-
tos” turistaház. Az ózondús lev-
egôt itt harapni is lehet. Kirámol-
tunk. Pihenô vagy pihentetô séta
volt a délutáni program. Csak a
vacsorafelelôsök serénykedtek.
Gyakran engedtünk Antal János
barátunk meggyôzô „erôsza-
kosságának” mondván: a jó gu-
lyás elsô és legfontosabb kelléke
az 52 fokos pálinka. Ezt, miután a
társaságnak gyenge a memóriája,
hogy ezt el ne feledjük, többször
engedtük eszünkbe juttatni. Köz-
ben a „Magda sétány” végén el-
készült a Bakos-Antal „kettôs”
szereplésének elsô fogható ered-
ménye, a gulyás 20 fôre „algyôi
módra” címû étek. 

Csak háziasszonyoknak írja le
a krónikás a receptet.

Végy annyi kis poharat ahá-
nyan körül állják a bográcsot!
Öntsd a csíkig pálinkával! Egy
hajtókára idd ki! Majd az 5 kg
apróra darabolt marha lábszárat
25 dkg nagyon apróra darabolt
hagymával 10 dkg zsíron dinsz-
teljük 20 percig. A 10 szál sárga-

répát és 5 szál gyökeret tisztítás,
mosás után fél centi széles kari-
kákra daraboljuk és a gulyás
alaphoz adva tovább pároljuk.
Amikor egy kis vizet engedett rá-
nyomunk egy tubus gulyáskrémet
és egy tubus piros aranyat. A kré-
mek a forró lében csakhamar fel-
oldódnak. Só, bors, kömény majd
ôrölt piros paprikát szórunk az
alapra. Az elsô keverés után há-
rom gerezd fokhagymát darabo-
lunk rá. Nagyon fontos a lassú
tûz, s az állandó kavarás. Felen-
gedjük! Annyi vizet adjunk hoz-
zá, hogy a kb. 2 kg hámozott
krumplival és a 75 dkg
„Hegedûsné módra” készített csi-
petkével is a gulyás még leves
maradjon. Az ízét só vagy vegeta
hozzáadásával állítjuk be ízlés
szerint.

A vacsora után levezetô próba,
majd éneklés szabadon választott
nótákkal volt a program.

Másnap Szlovákiában, Sel-
mecbányán adott ízelítôt a Par-
landó lelkes kis csapata. A pati-
nás város történelmi szépségeit
kutató valamennyi turista megállt
a kisvendéglô teraszán felhangzó
kórus szívet melengetô dallamait
hallván. Volt olyan vendég, aki
németül segített mondani „Te
rongyos élet…”. Mások az em-
lékkönyvbe írtak arról, hogy
egyek vagyunk Európában, akár-
milyen is az anyanyelvünk: né-
met, lengyel, szlovák, vagy ma-
gyar.

Este Rétság négyszáz fôs szín-

háztermében adott nagysikerû
elôadást az együttes, majd rek-
lámanyagot cseréltünk. Útban ha-
zafelé Kemence település leg-
szebb fogadójában vacsorázott
„Déryné” nyomdokába lépô kis
csapatunk. Szombati fellépését
Érsekvadkert közösségi házában
tartotta a Parlandó. A siker még
nagyobb volt , mint az elôzô este.
Az igazgató is és a nézôk is gra-
tuláltak a mûsorhoz, kifejezve azt
a szándékot, hogy az együttest
máskor is szívesen látnák a vá-
rosukban.

Az énekegyüttes gazdag reper-
toárja folyamatos elôadásban is
az egy órát meghaladja. Az ismert
dalok, operett részletek a
mûvészeti vezetô szakszerû hoz-
záértésének megfelelôen oly mó-
don rendszerezettek, hogy azok a
közönség tetszési indexét fokozni
képesek. A magával ragadó üte-
mes taps és vastaps minden ékes
szónál egyértelmûbben mondja,
hogy a kitartó munka lehet csak a
siker biztos záloga. 

Kedves itthon maradottak, ér-
tetek is énekeltünk, és öregbítet-
tük Algyô és a Parlandó jó hírne-
vét.

A résztvevôk ezúton monda-
nak köszönetet Torma Tibornénak
a csoport vezetéséért, Lakatos
Béla mûvészeti vezetônek áldo-
zatos munkájáért, Fábián Péter-
nek a program sikeres megszer-
vezéséért!      

Karsai László
az énekegyüttes pártoló tagja

Az algyôi ökölvívóknak 
szólt a himnusz

Július 24-én rendez-
ték meg Kiskunmajsán
az idei Bácskiskun Ku-
pa versenyt. Csongrád
megyét a Vásárhelyi
HÓDGÉP és az Algyô
SK versenyzôi képvi-
selték,  sikerrel. Ne fe-
ledjük, hogy a Buda-
pesti Vasas, a Nyíregy-
háza után Kecskemét,
Kiskunhalas, Kiskun-
majsa az ország jelen-
tôs ökölvívó központ-
ja.  Algyôt két ökölví-
vónk képviselte, mind-
ketten középsúlyban
(76 kg). Gyubák Zol-

tán junior, míg Pon-
grácz Zsolt a felnôttek
között bizonyult a leg-
jobbnak. 

Az OB-t október 28-
30. között rendezik
meg, melyre mindkét
versenyzônk kvalifi-
kálta magát. Gyubák
Zolitól és Pongrácz
Zsolttól továbbra is ha-
sonló sportemberi tel-
jesítményt várunk.
Ezelôtt két évvel Feke-
te Sándornak és Ba-
logh Attilának szólt a
magyar himnusz. 

Kátó Sándor

„Aranyosok” az algyôi kajakosok!
Újabb aranyérmekkel jöttek haza a rövid távú Magyar Bajnokságról az

algyôi sportolók. Gyermek és Masters Bajnokság volt a Velencei-tavon au-
gusztusban, amelyen az egész éves felkészülést lehetett felmérni. Fantaszti-
kus hangulatban, 2000 nézô, szurkoló buzdította a 3 nap alatt az 100-nál is
több versenyzôt. Rekkenô hôség, óriási csaták jellemzték a bajnokságot, hi-
szen nagy volt a tét, ki lesz 2004. bajnoka.

Különleges élmény volt a verseny közvetítése, kihangosítása, így min-
denki jól hallhatta, követhette a futamok alakulását, és természetesen az
eredményhirdetéseket. Az elért eredmények tükrében méltán gondolhatjuk,
hogy a verseny végére megismerték a jelenlevôk az Algyôi Sportkör nevét.

Az 1993-94-ben született lányok között a Jani Lilla – Fekete Fanni páros
hajóban 8. helyezést ért el (16 indulóból). Az 1992-es születésû fiúk között
Kopasz Máté 7. helyezést ért el 36 induló között. Igazi csatákat hozott a
masters korosztály számára is a verseny, hiszen ezek a sportolók kivétel
nélkül mind egykori versenyzôk, világbajnoki, olimpiai helyezettek. Igazi
presztízsharcnak számított minden egyes döntô futam.

A Masters kategóriában Demeter Irén, Kopasz Péter 3 bajnoki aranyér-
met, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet szerzett.

Kopaszné Demeter Irén
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Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer  1500 példányban

Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,  Harcsás Gizella,
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,   Lázár Nóra,  Nagy Barna Krisztina,  Süli Zsuzsanna.

Molnárné Vida Zsuzsanna,  dr. Piri József
A szerkesztôség címe:  6750 Algyô, Kastélykert u. 63.  

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

A Mûvelôdés Hete Algyôn
A Mûvelôdés Hete elnevezésû rendezvénysorozat Magyarorszá-

gon 2003-ban vette kezdetét. Célja a „tanuló, mûvelt” társadalom
megalapozása, továbbfejlesztése a hagyományôrzés szem elôtt tartá-
sával. Itt, a mi falunkban is szeretnénk kapcsolódni az országos kez-
deményezéshez, ezért szeptember 27. és október 1-je között Algyôn
is megtartjuk a Mûvelôdés Hetét. 

Szeptember 27-én, hétfôn neves alkotó kiállítását nyitjuk meg a
Faluház Galériában, lesz kamarahangverseny. 

„Angyalok a földön, ördögök az égben” címmel nyílik kiállítás
szeptember 30-án 17 órakor a könyvtárban Móra Gábor és Rácz At-
tila repülôgép- és helikopter makettjeibôl. A talányos cím azt takarja,
hogy a gépek, fôként a harci repülôgépek és helikopterek a földön
angyalok, az égben viszont ördögök. A kiállítást megnyitja: Herczeg
József önkormányzati képviselô. 

Szeptember 30-án 18 órai kezdettel algyôi írók, költôk felolvasó
estje lesz a könyvtárban, melyre minden érdeklôdôt szeretettel vá-
runk. 

Október 1-jén, Algyô Napján rendezvénysorozattal zárjuk a hetet. 
A fenti célkitûzések megvalósításához kérjük az algyôi csoportok,

intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek segítségét, ötle-
teit! 

A faluház és a könyvtár dolgozói

Állandó programok a faluházban
Minden héten hétfôn  
9-11 óra   Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza) 
13-16 óra   Agrártanácsadó (Tonkó Tibor)
16-19 óra   Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla)
18.30-19.30 óra  Asszonytorna (Kovács Krisztina)
Minden héten kedden 
7.30-16 óra   Falugazdász fogadóóra ( Pál Andrea) 
17 óra   Hagyományôrzô Együttes (Eke József)
19-21 óra    Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor)
18-20 óra   Boksz-klub (Kátó Sándor)
Minden héten szerdán 
9-11 óra   Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza) 
17 óra   Sakk-klub (Szekeres István) 
Minden héten csütörtökön 
9.30-10.30 óra  Baba-Mama Klub
17 óra    Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné)
18-20 óra   Boksz-klub (Kátó Sándor)
18.30-19.30 óra  Asszonytorna (Kovács Krisztina)
Minden héten pénteken 
15-17 óra  Hit és Lélek Klub
Minden héten szombaton
Rendezvénytôl függôen: 19 óra Falu-HÁZI BULI

Elôadás Árpád-házi királyainkról
Népfôiskolai elôadássorozat indul a faluházban Kátó Sándor és

barátai segítségével. Az Irodalmi Kávéházat most ôstörténeti prog-
ram követi, hiszen az Árpád-házi királyainkról és a magyar eredet-
kutatásokról hallhatunk bôvebben – szakemberektôl. Elsô elôadá-
sunk vendégelôadója dr. Horváth Ferenc régészprofesszor (Móra
Ferenc Múzeum, Szeged). Nagy szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt szeptember 15-én, szerdán 18 órakor az algyôi faluház
emeleti klubtermébe a Móra Ferenc Népszínház klubrendezvényére.

Faluházi vásárnaptár
SZEPTEMBER  3.  (péntek ) 9-12 óra  Vegyes iparcikk vásár
SZEPTEMBER  7.  (hétfô ) 9-13 óra  Mûanyagvásár
SZEPTEMBER  8.  (szerda ) 9-12 óra  Vegyes aprócikk vásár
SZEPTEMBER  10.  (péntek) 9-12 óra  Vegyes iparcikk és ruhavásár
SZEPTEMBER  14. (kedd ) 9-13 óra  Mûanyag vásár
SZEPTEMBER  15.  (szerda) 9-12 óra  Vegyes iparcikk vásár
SZEPTEMBER  16.  (csütörtök) 8-12 óra  Katonai ruha vásár és Margó Méteráru
SZEPTEMBER  17. (péntek) 9-13 óra  Új német ruhavásár
SZEPTEMBER  20. (hétfô ) 9-12 óra  Új ruha, fehérnemûvásár
SZEPTEMBER  21. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
SZEPTEMBER  23. (csütörtök) 9-13 óra  Vegyes iparcikk, cipô és ruhavásár
SZEPTEMBER  28. (kedd) 9-13 óra  Mûanyag vásár
SZEPTEMBER  29. (szerda) 9-13 óra  Mûanyag vásár
SZEPTEMBER  30. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk és ruhavásár

Filmbemutató: Trianon
A faluházban szeptember 10-én 19 órakor kezdôdik egy kor-

elemzô beszélgetés a Szegedi Tudományegyetem történész-professzo-
rával Magyarország 20. századi történetét meghatározó
sorskérdésekrôl és fordulópontokról, majd 20 órától a Trianon címû
magyar film díszbemutatóján vehetnek részt az érdeklôdôk. A rendez-
vényen megjelenik és találkozik a közönséggel Koltai Gábor rendezô.
Belépôdíj: 500 forint.

Új tagokat vár a Gyevi Art és a Parlandó
Felhívással fordulunk minden énekelni szeretô algyôi leány-

hoz és fiúhoz, asszonyhoz és férfihoz: jöjj közénk, legyél aktív
tagja a Gyevi Art Kulturális Egyesületnek, s a Parlandó Ének-
együttesnek!

Az Algyôi Hírmondó rendszeresen tudósít a „parlandósok”
sikereirôl, s a különbözô helyi rendezvényeken nagyon sokan
hallhattak, láthattak bennünket. Egyesületünk kiemelt célja és
feladata, hogy megszerettessük a magyar operettet, musicalt és
sanzont. Továbbá nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többen
énekeljenek, ez által kulturáltan szórakozzanak, és ha lehet, ez-
zel másokat is szórakoztassanak.

Ezért bíztatunk és kérünk minden énekelni szeretôt, hogy
csatlakozzon hozzánk. Elôször is szeretnénk a fiatalokat – 12
év felettieket – hívni. Kellô számú jelentkezés esetén számukra
zenei elôképzôt alakítunk, Parlandócska néven. A cél az, hogy
már fiatal korban kedvet csináljunk fiataljaink számára az
énekléshez, természetesen leginkább a könnyebb mûfajban, a
musicalok világában. A folyamatos tanulásukról, fejlôdésükrôl
a Parlandó együttes fellépéseikor a tehetségesek a mûsor része-
ként számot is adhatnak  Másodsorban szeretnénk hívni azokat
a kevésbé fiatalokat, akik ez idáig csak a fürdôszoba csendje,
vagy egy baráti összejövetel, lakodalom hatására mertek dalra
fakadni. Elképzelésünk az, hogy külön csoportba szervezve egy
folyamatos korrepetícióval tanulnák meg mind azt a zenei
anyagot, amivel a Parlandó Énekegyüttes jelenleg járja az or-
szágot. Természetesen az új dalokat, az új mûsor elemeket
együtt tanuljuk, így rövid idôn belül a leendô új tagjaink is
színpadra állhatnak.

Kedves Szülôk, Kedves Algyôiek! 
Kérünk mindenkit, bátorítsa gyermekét, férjét és feleségét,

vagy akár szüleit, jöjjön közénk, s fogadja el meghívásunkat!
Terveinkrôl és konkrét elképzeléseinkrôl kötetlen beszélge-

tést tartunk szeptember 6-án és 13-án, hétfôn, 17 és 19 óra kö-
zött a faluház emeleti klubtermében. A sok-sok együtt töltendô
boldog óra reményében szeretettel várunk mindenkit!

Tormáné R. Nagy Mária, az egyesület elnöke
Lakatos Béla, az énekegyüttesünk mûvészeti vezetôje


