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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2004. november,  XIII. évf. 11. szám

Képeslap – az elmúlásról
Megérintett bennünket a halál mindennapi ünnepé-

lyessége, kedves húgom. Apánk bôrébe ette magát a kór,
mely végzetes lehet. Anyánkat meg a férje elvesztése mi-
att félelem kuszálja össze. Itt türelmetlenkedik a köze-
lünkben a halál.

Ismerem, aki féli, mert éli a gyászt. Aki görcsösen
tisztelgett a rokon temetésén. Aki könnyeitôl fuldokolt két
nagyapja és egyetlen nagyanyja sírja mellett. Ismerem,
aki nem akart tudomást venni arról, hogy halottak nap-
ján esküdött, s akit e házastársa elvesztekor majd megölt
a fájdalom. Jól ismerem, aki a gyászt nem tudja temetni.
Ismerem, aki féli a halált, pedig mindennap megéli az el-
múlás fájdalmát. 

A halál a mindennapok természetes része. Ezt mondja
Ady a Halottak napján címû verse is. 

„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrôl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezô szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...”

Ismerem, aki nem csak ezen ünnepen sír a csak lélek-
ben látogatott sírhant miatt. Ismerem, aki képtelen sza-
badulni a reá váró temetések gondolatától. Ismerem,
akit sért a Halloween, a vicces csontváz-jelmezek és mó-
kás kísértettörténetek reá eröltetése. Ismerem, aki keresi
a helyet, ahol és várja az idôt, amikor megszabadulhat
az örökös gyásztól. Lehet, ez a hely az algyôi temetô
most felújított ravatalozója. A többiek legfeljebb azon az
elmúló napon érzékelik, kedves húgom, amit az itteniek
tudnak: az algyôi temetô Véha Tímea üvegablakaitól át-
tûnô fényekkel telített ravatalozója – az átjáró lehet. Ad-
dig meg sírjunk, sírjunk, sírjunk – ha ez kicsit is segít
megélni a halottak ünnepét, s az elmúlás hétköznapjait.

Ölel nôvéred:
Ágnes

A vég valami új kezdete. Ezt üzenik Véha Tímea színes üvegablakai, melye-
ket Algyô napján, október 1-jén avattak föl a község temetôjének felújított rava-
talozójában.  „A kompozícióval az elmúlást szerettem volna szimbolizálni,
amely magában hordozza valami új kezdetét is – vallott alkotásáról a fiatal kép-
zômûvész, a több évig a faluházban népmûvelôként dolgozó Véha Tímea. – Az
élet fájáról leváló vörös levelek mint az élet kicsi lángjai szállnak a földön túli
fényesség felé, mellyel  egybeolvadnak. A mû címe: Úton, ami azt sugallja, hogy
habár egy rokonunk, barátunk számára a földi élet befejezôdött, s ez szomorú-
sággal, fájdalommal tölt el bennünket, ám az eltávozott számára talán egy új, is-
meretlen utazás veszi kezdetét. Remélem, ez a szellemiség sokak számára re-
ményt és vigaszt nyújthat a fájdalom nehéz óráiban.“

Élet és halál, vég és kezdet között

Népszavazás: december 5.
2004. december 5-ére országos

népszavazást tûzött ki a köztársasági
elnök azzal kérdéssel, hogy „Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórhá-
zak maradjanak állami, önkor-
mányzati tulajdonban, ezért az Or-
szággyûlés semmisítse meg az ezzel
ellentétes törvényt?”. 

Egy másik kérdésben is ügydöntô
népszavazás lesz december 5-én az
alábbiak szerint: „Akarja-e, hogy az
Országgyûlés törvényt alkosson ar-
ról, hogy kedvezményes honosítással
– kérelmére – magyar állampolgár-
ságot kapjon az a magát magyar
nemzetiségûnek valló, nem Magya-
rországon lakó, nem magyar állam-
polgár, aki magyar nemzetiségét a
2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti
„Magyar igazolvánnyal” vagy a
megalkotandó törvényben meghatá-
rozott egyéb módon igazolja?“ 

A népszavazással kapcsolatos ha-
táridôk az alábbiak:

A névjegyzéket 2004. november 6-
tól november 13-ig közszemlére kell
tenni. A névjegyzékbe történô felvétel-
rôl szóló értesítôt november 6-ig kap-
ják meg a választópolgárok. A név-
jegyzékbôl való kihagyás vagy a név-
jegyzékbe való felvétel miatt 2004.
november 6-tól november 13-án 16.00

óráig lehet kifogást benyújtani a helyi
választási iroda vezetôjéhez.

Az a választópolgár, aki a szavazás
napján külföldön tartózkodik, kérheti
a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételét személyesen vagy teljes bi-
zonyító erejû magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkezô megha-
talmazott útján a lakcíme szerint ille-
tékes helyi választási iroda vezetôjétôl
2004. november 19-ig. A külképvise-
leti névjegyzékbe való felvétel ajánlott
levélben is kérhetô úgy, hogy az leg-
késôbb 2004. november 19-ig megér-
kezzen a helyi választási irodába. 

A választási bizottságok megbízott
tagjait a népszavazási kezdeményezést
benyújtók és az országgyûlési képvi-
selôcsoporttal rendelkezô pártok leg-
késôbb 2004. november 19-én 16.00
óráig jelentheti be az Országos Vá-
lasztási Bizottságnál.

Aki lakóhelyétôl eltérô helyen kí-
ván szavazni, az igazolást személye-
sen vagy meghatalmazott útján 2004.
december 3-án 16.00 óráig kérhet,
ajánlott levélben pedig úgy, hogy az
2004. november 30-ig megérkezzen a
választási irodához. Igazolást legké-
sôbb 2004. december 3-án 16.00 óráig
lehet kiadni.

Dr. Varga Ildikó
a helyi választási iroda vezetôje



2 Múltidézô 2004. novemberi Hírmondó

Az élŒk 
kötelessége 

az emlékezés...
Süli Zoltán cipész tanuló,

levente; Algyô, 1925. szep-
tember 15.;  Kovács Mária –
Süli Mihály; lh.  Algyô, Gé-
za u. 1.  1944. október ele-
jén leventeként vonult be
Dunántúlra. Bátaszéken még
látták, majd vagy a Dunán-
túlon folyó harcokban, vagy
hadifogságban meghalt.
1956-ban holttá nyilvánítot-
ták és a Szegedi Járásbíró-
ság az utolsó életjel alapján
1944. november 30-i idô-
pontban jelölte meg elhuny-
tát. Neve a hôsi halottak em-
léktábláján szerepel. (Algyô
HA. 27⁄1959.sz., Szegedi Já-
rásbíróság Pk. 23335⁄1956.
sz. és Anykvi felügy.
11644⁄1959.sz.)

Süli U(rbán) János föld-
mûves; Algyô, 1902., Gonda
Franciska - SüliIstván;  fel.:
Gera Erzsébet; lh.: Algyô,
Géza u. 50. A szovjet csapa-
tok bevonulásakor, 1944.
október 11-én 16 órakor
Szegeden a Felsôvárosi fe-
keteföldek, Oncsa házak
267-ben, saját házuk elôtt a
szovjet katonák lelôtték.
(Szeged HA. 1558⁄1960. sz.)

Süli U(rbán) Lajos tanu-
ló, gyermekáldozat; Algyô,
1935.; Tóth Anna – Süli La-
jos; lh.: Algyô, Géza u. 56.;
1946. október 2-án délelôtt
10 óra 30 perckor az algyôi
állomás mellett aknasérülést
szenvedett és elvérzett.
(Algyô HA. 48⁄1946. sz.)

Következnek: 
Süli Z(akar) Mihály,
Szabó András,
Szabó György.

1956-ra emlékez(t)ünk Algyôn
„…Te kicsi ország el ne fe-

lejtse, aki él, hogy úgy szüle-
tett a szabadság, hogy pesti
utcán hullt a vér.” – Tamási
Lajos versét Gyubák Zoltán,
a Móra Ferenc Népszínház
társulati tagja tolmácsolta,
ünnepi hangulatot teremtve
október 23-án, nemzeti ünne-
pi megemlékezésünkön a fa-
luház színháztermében. Sze-
mélyes gondolatait dr. Hor-

váth Ferenc, a szegedi Móra
Ferenc Múzeum régész-törté-
nésze mondta el, a történelmi
adatok és élmények tükré-
ben. A történelmi hangulatot
korabeli tárgyak és írásos do-
kumentumok is erôsítették. A
budapesti Bohém Quartett
komolyzenei koncertjén pe-
dig korabeli betiltott dara-
bok, ragtime és tangó szólt. 

Ezúton szeretnénk minden

résztvevônek és segítônek
köszönetet mondani, vala-
mint szeretettel várunk min-
den megemlékezôt novem-
ber 4-én, csütörtökön 17
órakor az algyôi országzász-
lónál, ahol az emlékezés ko-
szorúit, virágait helyezzük el,
gyertyát gyújtva az áldozatok
emlékére. 

L. N.

Bérletárusítás
Az algyôiek az autóbusz bérleteket a pol-

gármesteri hivatalban  december 1-jén, 2-án
és 3-án 9–17 óra között vehetik át, illetve vá-
sárolhatják meg.

Házi segítségnyújtó
érkezik

Az Algyôi Nôegylet alkalmazásában 2004.
november 2-tôl 5 házi gondozó kezdi meg te-
vékenységét a településen. Ez azt jelenti, hogy
azok a személyek, akik önmaguk ellátásához
segítséget igényelnek – akár idôs koruk, akár
egészségi állapotuk miatt –, térítés ellenében
igénybe vehetik a házi segítségnyújtás szolgál-
tatást.

A házi segítségnyújtásról részletes tájékozta-
tás kérhetô a szolgáltatások körérôl és hozzá-
férhetôségérôl a 267-866-os telefonszámon,
vagy az Egészségház utca 42. szám alatt az Al-
gyôi Nôegylet gondozási hálózata telephelyén
a házi gondozóknál (bejárat az Egészségház
hátsó kapujánál, a Családsegítô Szolgálatnál).

Avató ünnpségek Algyô Napján
Október 1-jén, Algyô napjának idei ünnep-

ségén az avató ünnepségek sorában a könyv-
tár falán emléktáblát avattak az alábbi szöve-
ggel:

AZ 1879. ÉVI
TISZAI NAGY ÁRVÍZ

EMLÉKÉRE ÉS A TELEPÜLÉSHEZ 
HÛ LAKOSSÁG TISZTELETÉRE

ÁLLÍTTATTA
ALGYÔ NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA
2004. OKTÓBER 1.

Az emlékezés koszorúit elhelyezték: 
Dr. Piri József polgármester, Algyô Nagy-

község Önkormányzata,
Darázs Sándor polgármester, Sándorfalva

Nagyközség Önkormányzata és
Andó Mihály üzemmérnök, az ATIKÖ-

VIZIG képviseletében.
Megemlékezô beszédet mondott Andó Mi-

hály, a mûsorban közremûködött: Tóth Anikó
(Móra Ferenc Népszínház), Harcsás Gizella
(Gyermekjóléti Szolgálat) és az Algyôi Álta-
lános Iskola énekkara.

Egészségnap Algyôn
Idén az algyôi egészségnapot november

13-án, szombaton 9-18 óra között rendezi
meg a faluház. A szokásokhoz híven vár min-
den algyôi polgárt a tüdôszûrôbusz a követ-
kezô idôpontokban: november 8-án, (hétfô),
9-én (kedd) és 11-én (csütörtök) 9-14 óra kö-
zött, 12-én (pénteken) 9-13 óra között, vala-
mint 10-én (szerda) 11-16 óra között a falu-
ház elôtti parkolóban. A tüdôszûrô vizsgála-
tok mellett különbözô témakörök szakavatott
elôadóit várjuk, gyakorlati vizsgálatokkal
egybekötött elôadásra, bemutatkozókra. Így,
többek között, lesz gyógymasszázs, teljes kö-
rû egészségügyi állapotfelmérés, termékáru-
sítás, karakternumerológia, sorselemzés,
mesterkozmetikus, arcdiagnosztika, haj-
gyógyászat, mikrokamerás hajvizsgálat,
szemvizsgálat, cukorbetegség-kezelése, szer-
vezetünk méregtelenítése, vérnyomásmérés,
védônôi szolgálat, vizeletvizsgálat, testzsír-
mérés és még számos meglepetés. 

Apróhirdetések
Redôny, reluxa, harmónikaajtó, szalagfüggöny

készítés. Telefon: 06-30-953-0395
*

Gyöngyös, vadkacsa eladó. Algyô, Csónak u. 5.
Tel.: 267-639,06-20-4889555

*
Német nyelvbôl korrepetálást, nyelvvizsgára fel-

készítést vállal egyetemet végzett nyelvtanárnô. Al.:
800,– Ft⁄60 perc. Tel.: 70-2060-481
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Kitüntették 
a polgármestert

A honvédelmi miniszter dr. Piri
Józsefnek, Algyô nagyközség pol-
gármesterének a Honvédelemért Ki-
tüntetô Cím II. fokozatát adomá-
nyozta nemzeti ünnepünk, október
23-a alkalmából. A kitüntetés ado-
mányozását a  Megyei Védelmi Bi-
zottság kezdeményezte a település
védelmi felkészítése érdekében ki-
fejtett több éves munkájáért.

Az algyôieké az algyôi kábeltévé
Megvásárolta Algyô nagyközség önkor-

mányzata az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány
tulajdoni részét, így az algyôi kábeltévés
rendszer egésze az algyôieké. Miért adott
bruttó 25 millió forintot a helyi kábeltévés
rendszer alapítványi részének megszerzésé-
ért az önkormányzat? Az egységes tulajdon
kialakítása érdekében és kényszerbôl – a
kérdésre ez dr. Piri József polgármester rö-
vid válasza. Hogy minderre miért volt szük-
ség, az már hosszabb magyarázatot igényel.

A 80-as évek végén jött létre az Algyô
Fejlôdéséért Alapítvány és a lakosság ösz-
szefogásával a Bartók utca egy részén ki-
építette az algyôi kábeltévés hálózatot. Ezt
követôen hosszú szünet következett, majd a
hálózat fejlesztése az akkor Szegedhez tar-
tozó Algyô részönkormányzatának anyagi
támogatásával és az Unikomm Bt. beruhá-
zásával folytatódott – emlékezett a kezde-
tekre dr. Piri József. A jogszabályok kötött-
sége miatt azonban az Unkomm Bt. részére
az önkormányzati anyagi támogatást csak
az alapítványon keresztül biztosíthatta a kö-
zösség. E közpénzen kívül csak az
Unkomm Bt., illetve a lakosság fordított
pénzt a beruházásra. Például a részönkor-
mányzat új és korszerû fejállomást vásárolt. 

Algyô önállósulásakor az önkormányzat
beruházásait nem nevesítethette, viszont az
alapítvány és az Unikomm Bt. között a ká-
beltévés rendszer tulajdonlása körüli vitá-
ból per lett. A bíróság ítélete az Algyô Fej-
lôdéséért Alapítványt nevezte meg az addig
kiépült rendszer tulajdonosának. 

Az önálló Algyô önkormányzata nem te-
hette meg, hogy ne foglalkozzon a koráb-
ban közpénzekbôl is fejlôdô kábeltévével –
hangsúlyozta a polgármester. Ezért a kábel-
televízió mûködtetésére létrehozta cégét, az
AKTV Kft., mely megállapodást kötött az
alapítvánnyal a rendszer üzemeltetésére. A
mûködtetés biztonsága érdekében az önkor-
mányzat többféle beruházásra kényszerült.
Például a falu kábeltévével le nem fedett te-
rületeinek egy részén kiépítette a rendszert,
az úgynevezett negyedik ütemet. Ugyanak-
kor az alapítvány és az önkormányzati cég,
az AKTV Kft. között szinte folyamatos volt
a vita. Az alapítvány felmondta a szolgálta-
tást, de ezt az önkormányzat a lakosság ér-
dekében nem fogadhatta el. Erre az alapít-
vány pert indított a szolgáltatási szerzôdés
megszüntetéséért az AKTV Kft. ellen, a cég
meg viszontkeresetben tulajdonjogának
megállapítását kérte a bíróságtól. 

A község önállósulásától kezdve az ön-
kormányzat arra törekedett, hogy egysége-
süljön a kábeltévés tulajdi helyzet – rögzí-
tette dr. Piri József. Erre többféle lehetôség

kínálkozott: így például az alapítvánnyal
közös cég létrehozása, vagy az alapítvány
és az önkormányzat tulajdoni részének kö-
zös eladása, mert a Matáv Kábeltévé Rt. ve-
vônek jelentkezett. Ez utóbbi lehetôséget az
önkormányzati képviselô-testület többsége
többször is elvetette, mert attól tartott, hogy
a szolgáltatás díja az algyôi igényeket és fi-
zetési képességeket meghaladóan növeked-
ne – magyarázta a polgármester. Ugyanak-
kor belátta: a rendszer korszerûsítése elo-
dázhatatlan, mert például az alapítvány tu-
lajdonlása idején az elsô és második ütem
engedély nélkül épült és fennmaradási en-
gedély nélkül mûködött, s ez veszélyeztette
az önkormányzati tulajdonban lévô egység
mûködését is. Tehát a szolgáltatás bizonyta-
lanságának elkerülése, a folyamatos vita és
pereskedés megszüntetése miatt merült fel,
hogy ha kényszerbôl is, de az önkormány-
zat vásárolja meg az alapítvány tulajdoni
részét – mondta dr. Piri József.

Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány elsô
árajánlata 37,5 millió forint volt, amit az
önkormányzat nem tartott elfogadhatónak.
Hosszas egyezkedés után az az Algyô Fej-
lôdéséért Alapítvány végül 20 millió forint,
plussz áfa, vagyis bruttó 25 millió forint
vételárért eladta a rendszer tulajdonában lé-
vô részét Algyô nagyközségnek, pontosab-
ban az önkormányzati cégnek, az AKTV
Kft.-nek. Ehhez a vásárláshoz közpénzt
használt az önkormányzat, de a köz szolgá-
latáért – összegzett a polgármester. 

Az adás-vétel létrejöttével megszünhet
az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány és az
AKTV Kft. közötti, több éven át is elhú-
zódható per. De ennél is fontosabb, hogy a
vásárlással, a helyi kábeltévés rendszer
egységes tulajdonának kialakításával lehe-
tôvé vált, hogy az  önkormányzat a szüksé-
ges engedélyekkel rendelkezô, korszerû, in-
ternetes forgalmazásra is alkalmas, mûkö-
dôképes helyi stúdióval rendelkezô kábelté-
vés hálózatot építsen ki – jelentette ki a pol-
gármester. „Így például a programcsomag-
típusok meghatározásakor figyelemmel le-
hetünk a lakosság igényeire” – fogalmazott.
Ugyanakkor azokra a helyekre is el kell
vinni a szolgáltatást, ahol az jelenleg nem
elérhetô, így például a Fazekas utca egy ré-
szébe. A lakossági igényeket fölmérik, a ká-
beltévét érintô terveket elkészítik, a lehetsé-
ges kiadásokat az önkormányzat jövô évi
költségvetésébe beépítik – sorolta a tenni-
valókat dr. Piri József. Az egységes tulajdo-
núvá lett algyôi kábeltévé további fejleszté-
sének üteme már csak anyagiak kérdése.

H. A.

Koza Ferenc
vállalkozó

szobafestést, mázolást,
tapétázást, lépcsô-házfestést 

garanciával vállalok.
Tel: 267- 517, 06-70-235-0566

Cím : 6750 Algyô,
Szamóca u. 34.

Fogadóórák 
a polgármesteri

hivatalban
Képviselôk:
november 3. (szerda), 14-17 óra: 

Karsai Lászlóné és 
Dr. Gubacsi Ede,

november 10. (szerda), 14-17 óra: 
Bakos József és 
Dr. Gonda János,

november 17. (szerda), 14-17 óra: 
Vidács László és Beke Tamás,

november 24. (szerda), 14-17 óra: 
Dr. Gubacsi Enikô és 
Juhász Sándor,

december 1. (szerda), 14-17 óra: 
Bakos András és 
Borbély János.

Polgármester: 
Dr. Piri József polgármester 
november 3-án, 17-én 
és december 1-jén 
tart fogadóórát. 

Alpolgármester:
Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester
november 10-én, 24-én 
várja az érdeklôdôket.
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Kicsik 
a könyvtárban

A gyermekkönyvhét alkal-
mából, november 26-án az óvo-
dások ellátogatnak a könyvtár-
ba, ahol Rákóczi Ferenc mun-
kásságáról szóló képeslap kiál-
lítást tekintenek meg.

Egészségnap
Valljuk: Ép testben ép lélek!
November 8-án 10 órakor Egészségnapot tartunk az óvodá-

ban Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladataink közé
tartozik.  A kisgyermekkorban kialakított szokásrendszer meg-
határozza a gyerekek életritmusát, amelynek fontos része a he-
lyes táplálkozás, tisztálkodás, az alapos fogmosás. A „szív kin-
csesláda” program szerint a gyerekek megismerkedhetnek a
legfontosabb szervünkkel, az emberi szív munkájával. Az
egész nap hangulatához hozájárul, a program hatását növeli a
gyermekek által gyümölcsbôl és zöldségbôl készített sokféle
táplálék is.

Nem betegség 
a hiperaktivitás

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
megjelentetett egy

INGYENES tájékoztató kiadványt. Az alapítvány kutató-
munkája során feltárta, 

hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyerme-
keknek adott  pszichiátriai szerek számos mellékhatást és füg-
gôséget okozhatnak a gyerekeknél. A hiperaktivitás nem beteg-
ség, hanem tünet, tehát mindenképpen az okot kell kideríteni és
azt kezelni. Az ok többek között

lehet: allergia, környezeti ártalom, élelmiszer-adalékanyag,
gombák, vitaminhiány, édességfogyasztás és különféle fel nem
fedezett fizikai betegségek.

Az INGYENES kiadvány kérhetô: Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány: 1461. Budapest, Pf: 182. Tel:
1-342-63-55

Állatok Világnapja
Az alsó tagozatos tanulók az Állatok Világnapja alkalmából

Szegeden, a Vadasparkban jártak.
Feladatlap segítségével érdekes kérdésekre keresték meg a

gyerekek a választ. Több osztály a hollóröptetô átadásán is je-
len volt, ahol még ajándékot is kaptak. A szép ôszi idôben egy
kellemes délelôttöt töltöttek el a természet védett övezetében és
élményekkel, tudásukban gazdagodva jöttek haza.

Étkezési díj  fizetô
A Szivárvány óvodában az étkezési térítési díjak befizetési

idôpontja:
2004. december 6. (hétfô),
2005. január 5. (szerda),

február 3. (csütörtök),
március 3. (csütörtök).

Mikulás váró
December 1-jén 10 órától „Kit szeret a Mikulás?” címmel

gyermekmûsort tartanak a faluházban.
December 6-án 10 órától az óvodában várják a Mikulást a

kicsik, s a nekik örömet szerezô nagyok.

Szülôi 
értekezletek
November 22 – 26. között

csoportszülôi értekezleteket
tartanak a Szivárvány óvo-
dában. A pontos idôpontokat
az óvodai hirdetô táblán ol-
vashatják el az érdeklôdô
szülôk.

Szakmai találkozó
Óvodapedagógusok szakmai talál-

kozójának ad otthont Algyô novem-
ber 11-én 9-tôl 16 óráig. A regioná-
lis óvodai konferencián résztvevôk
óvodalátogatáson ismerkednek a he-
lyi nevelési módszerrel, majd a falu-
házban folytatódik az elôadássoro-
zat. 

Gyermekkönyvhónap:
november 22-26.

Az Algyôi Könyvtár ebben az évben a Rákóczi-évforduló-
nak szentelte rendezvényeit. Az év gyermekprogramjainak le-
zárására a november 22-26. közötti hét szolgál.

A program:
November 22. (hétfô) 14 óra – Faluház
A Rákóczi rejtvényfüzet- és rajzpályázat ünnepélyes

ereményhirdetése, kiállítás a legjobb pályamunkákból.
„Szegénylegények éneke” – irodalmi mûsor tárogató kísé-

rettel. Elôadó: Mátó Mátyás tanár.
November 23. (kedd) 14 óra – Könyvtár
„Ki nyer ma?” – általános iskolásoknak – II. Rákóczi Fe-

rencrôl
November 23. (kedd) 17 óra –  Könyvtár
”Ki nyer ma?” – felnôtteknek – II. Rákóczi Ferencrôl
November 24. (szerda) 10 óra – Könyvtár
II. Rákóczi Ferenc élete képekben. Zenés, számítógépes be-

mutató általános iskolásoknak.
November 25. (csütörtök) 16.30 óra – Könyvtár
„A nap arca” – Molnár V. József elôadása a gyermekrajzok-

ról.
November 26. (péntek) 16 óra – Könyvtár
II. Rákóczi Ferenc élete képeslapokon és levelezôlapokon.

Sebestyén Imre képeslap-gyûjtô kiállítása. Megnyitja: Mar-
janucz László történész.

A rendezvénysorozatot a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisz-
térium támogatja.
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Póló, táska a logóval
Az iskolában adott a lehetôség az iskola logojával ellátott

póló és táska vásárlására. 
A póló ára darabonként: 900,- Ft, a táskaé: 700,- Ft. Az igé-

nyeket 2004. november 19-ig az osztályfônökök gyûjtik össze.

November az iskolában
2 – 5. Ôszi szünet. 
8. Az ôszi szünet utáni elsô tanítási nap.

17.00 Nyílt nap a Radnóti Miklós Gimnáziumban
Városok napja – a SZTE, a JGYTF környezetvédô 
szakos hallgatóinak foglalkozása a természetismereti 
szakkör keretében.

10. 14.30 Iskolai helyesírási verseny 5-8. évfolyam 
részére. 

13. Felsô tagozatosok látogatása a budapesti 
Természettudományi Múzeumba (szervezô: 
Malustyik Mihályné, részvételi díj: kb 1000,- Ft⁄fô, 
utazás vonattal).

15-19. Nyílt napok az alsó tagozatban, napköziben.
16. 12.00 Filharmónia koncertje a Faluházban 

(1. elôadás).
17. 14.30 Kazinczy-verseny az 5-8. évfolyam részére – 

iskolai háziverseny  
Füstmentes nap – beszélgetés osztályfônöki órák 
keretében.

18. 14.00 Varga Tamás matematika verseny helyi 
fordulója 7-8. osztályosok részére.

22-26. Nyílt napok a felsô tagozatban.
23.  „Mit viszünk az EU-ba?” – természetismereti 

és turisztikai vetélkedô Röszkén. 
27. Fogyasztásszüneteltetési nap – figyelem felkeltése 

a takarékosságra osztályfônöki és szaktárgyi órákon, 
táska és póló vásár – hirdetése.

30-ig Negyedévi értékelés (osztályfônökök).

Önkéntesség októberben 
Az önkéntesek napján, október 18-án az elsô osztályosok és

szüleik közös kézmûves órán vettek részt, a 2.a osztályosok
egy tanyára látogattak el, míg a 2.b-seknek Boldizsár Attiláné
diafilmeket vetített. A 3. a osztályban Solymosiné Fehér Szil-
via tartott kézmûves foglalkozást, a 4. osztályosok pedig a
Szegedi Nyomdába látogattak el. A 4.b osztályban szalmaké-
pet készítettek Gasparics János irányításával, míg Kocsisné
Kukk Ildikó az ablakdísz-készítés rejtelmeibe vezette be a ne-
bulókat.

A felsôsöknél Bakos József tartott hangszerbemutatót, Har-
csás Gizella ének órát, Bakó Tibor pedig rendhagyó irodalom-
óra keretében mutatta be saját verseit. A 8. b. osztályosok a fa-
luházi kézmûves kiállítást tekintették meg. Gálné Nagy Ildikó
szövômûhelyét a 6.b és 8.a osztályosok látogatták meg.

Az önkéntesség napján Pallagi Anna táncházi foglalkozást
tartott a tanulóknak.

A délutáni programok között volt kerékpározás, szülô-diák
foci, üvegfestés Kovács Istvánné vezetésével, kézmûves fog-
lalkozás Meszesán Ferencné irányításával, matricafestés, kert-
rendezés. Diafilmeket vetített Némethné Koza Krisztina és el-
sôsegélynyújtással kapcsolatos elôadást tartott Nagyné Kecske-
méti Klára.

Köszönjük a programok segítôinek, hogy részvételükkel
emelték rendezvényeink színvonalát.

Hangverseny iskolásoknak
Az Algyôi Általános Iskola 3 elôadásból álló hangverseny-

sorozatot szervez. A három – a  egyenként 45 perces – elôadás-
ra váltható bérlet ára  700,- Ft, megvásárolható az osztályfônö-
köknél. Az elôadások idôpontja: 2004. november 16., 2005.
január 11. és 2005. február 8., 12 óra. Helye: Algyôi Faluház

Az elôadásokon alsó és felsô tagozatos diákok, valamint
szülôk egyaránt részt vehetnek.

Oktatóközpont
és iskola

Az Algyôi Általános Iskolában
végzett környezeti nevelés eredmé-
nyeként az intézmény felvételt nyert
a Környezetvédô Oktató Központok
Országos Szövetségébe, így ezentúl,
oktatóközpont szerepet tölt be.

Gyerek, szülô, iskola
Az önkéntesség napján délelôtt a gyerekeknek, délután a

szülôknek szerveztünk programokat. 
A délelôtt programja igen színes volt: a tanulók megismer-

kedhettek az ikonfestészet titkaival. Több osztályban kézmû-
ves foglalkozások voltak, ahol agyagoztak, gipszfigurákat fes-
tettek, szalmából, csuhéból dolgoztak a diákok. Egy osztály
Szegeden a Kossuth Nyomdában járt, két osztályt család foga-
dott az otthonában, ahol a háziállatokat, a kert növényeit fi-
gyelhették, tanulmányozhatták.

A délután a szorgos munka jegyében telt. Az iskola virágos-
kertjét tettük rendbe, a padok festését végeztük. 

Szülôk segítségével igyekeztünk még barátságosabbá tenni
közvetlen környezetünket.

Ez a nap is jó példa arra, hogy a szülôk nemes cél érdekében
szívesen jönnek és segítenek az iskolának.

Minden szülônek ezúton is köszönjük önzetlen segítségét!
Alsó tagozatos nevelôk

Üzemlátogatás a Szegedi
Kossuth Nyomdában

Az önkéntesség napja alkalmából egy szülô segítségével
meglátogattuk a Szegedi Kossuth Nyomdát. 

Egy bácsi fogadott bennünket, aki megmutatta a három
könyvfajtát: irkafûzött, keménytáblás és puhatáblás. Ezután a
montírozóba mentünk, ahol megismertük a képeket alkotó,
szemmel nem látható pöttyöket. Utána megnéztük, hogyan ké-
szülnek a nyomólemezek, majd átmentünk a nyomógépterembe.
Ott sok gépet láttunk, amik a szöveget és a képeket vitték fel a
papírra. A gépterem egyébként nagyon zajos hely volt. Azután a
könyvkötészetet néztük meg. Ez egy hatalmas terem volt, ahol a
gépek a könyveket varrták, ragasztották, valamint fûzték. A vé-
gén megköszöntük, hogy meglátogathattuk a nyomdát.

Bakos Máté és Vincze Ferenc 4.a osztály
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Bajnok iskolások
Az idei atlétikai versenyidôszak tanulóink számára már au-

gusztus végén elkezdôdött a Csongrád Megyei Serdülô Baj-
noksággal. Szabó Brigitta 80 m-es síkfutásban, Nagy Enikô
négy dobószámban szerzett aranyérmet. Enikô jó szereplését
az országos egyéni bajnokságban is folytatta, 2. lett súlylökés-
ben. Szeptember végén részt vettünk az elôször megrendezett
Suliváltón Szegeden, ahol a Bánfi Zsolt, Bús Renáta, Mészáros
Zsolt alkotta csapat 7. lett a IV. korcsoportban. A III. korcsoport
csapata (Belovai Tamás, Vér Krisztina, Tóth Máté) a 10. lett.

A Csongrád Megyei Gyermek Bajnokságról sok értékes he-
lyezéssel tértek haza diákjaink:

Csongrád Megyei Gyermekbajnokság (’94-’93-’92)
Balogh Ádám 60 m-es futás  4. helyezett

távolugrás  1. helyezett;
Belovai Tamás  kislabda dobás 2. helyezett,

2000 m-es futás 3. helyezett;
Vér Krisztina  2000 m-es futás 4. helyezett, 
Bakos Loránt  súlydobás hátra 2. helyezett,
Tóth Edit   súlydobás hátra 1. helyezett,
Szabó Eszter súlydobás hátra 3. helyezett,

kislabda dobás 2. helyezett;
Zsoldos Norbert kislabda dobás 2. helyezett,

Székely Szabó Zsolt kislabda dobás 2. helyezett,
Belovai Péter 60 m-es futás 6. helyezett,
Baranyi Anita  távolugrás  4. helyezett.
Október elején rendezték meg a megye iskolái között az at-

létikai csapatbajnokságot. Az iskolából 3 csapat indult: 
1. lány kislabdadobás:  3. helyezés, résztvevôk: Nagy Enikô,

Makai Evelin, Liptay Anita, Dávid Nikolett, Szabó Eszter;
2. 10x200 m-es váltó: 2. helyezés, résztvevôk: Bús Renáta,

Suti Zsolt, Karácsonyi Edina, Pálinkó Csaba, Hegyi Gergô,
Szabó Brigitta, Nagy Enikô, Boldizsár Dániel, Ajtai Mária,
Horváth Mátyás;

3. lány súlylökés: 1. helyezés, résztvevôk: Nagy Enikô, Tóth
Edit, Makai Evelin, Terhes Dóra, Tóth Rozália. A súlylökô csa-
pat bejutott az országos döntôbe, ahol a 8-10. helyen végzett.

Iskolánk néhány diákja részt vett a hagyományos Pick Fu-
tóversenyen, ahol a rossz idôjárás ellenére is becsülettel helyt
álltak: Bíbor Viktória, Gombos Emese, Bezdán Pál, Hódi Nor-
bert, Zsoldos Norbert, Mészáros Zsolt, Süli Z. Nóra, Nagy
Lilla, Jani Lilla, Varga Zoltán, Molnár József, Jani Zoltán,
Jani Melinda, Jani Attila, Kopasz Bálint, Györfi Dávid, Bakos
Máté.

Ficsór Barna

Kajakosok ünnepe
Az Algyôi Kajak Szakosztály 3. alkalommal

rendezte meg a sport-évzáró ünnepélyét. Idén is
az algyôi iskola adott otthont a gyerekeknek, ahol
felelevenítettük a 12 hónap munkáját, versenyeit.
Három nagyméretû tabló elôtt a gyerekek bemu-
tatták szüleiknek sportos évüket. Állandó szpon-
zoraink is készültek erre az eseményre. Figyelem-
mel kísérték az algyôi kis versenyzôink, diákolim-
pikonjaink éves teljesítményét. Gyermek, marato-
ni és rövid távú magyar bajnokságon, az országos
diákolimpia döntôjében három algyôi verseny-
zônk hosszú, kitartó felkészüléssel, versenyzéssel
9 pontot gyûjtött, így az algyôi a 45 egyesület kö-
zött a 31. helyet érte el. A szabadidôs versenyzô-
ink kupaversenyeken elért dobogós helyezéseit is
nagyra értékelték a figyelmes szponzorok, és a
gyermekek munkáját értékes ajándékokkal jutal-
mazták.

Kopasz Péter szakosztály-vezetô

Állásinformáció
Minden kedden délután 14-17 óráig ingyenes

állásinformáció szolgáltatást nyújt az algyôi
könyvtár a munkanélkülieknek. Amennyiben igé-
nyelik, segítenek önéletrajz írásában, kérvények
megfogalmazásában.  Utána néznek, hogy milyen
képzési, átképzési lehetôségek vannak a Munka-
ügyi Központ támogatásának igénybevételével.

KRESZ-tábla jelzi, hogy az algyôi könyvtárban június 1-jétôl – az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával – eMagyarország Pont
nyílt. Ennek következményeként újabb két számítógéppel gazdagodott a
könyvtár és teleház, így már 9 gépen nyújt internet hozzáférést. Csökkent az
internet-használat díja is: óránként 125 forint. Nôtt a nyitva tartás: szomba-
ton 9-12 óra között is lehet használni a számítógépeket. Ezen a napon várják
azokat a kezdô felhasználókat, akik segítséget várnak a felhasználáshoz, a
könyvtárosok készséggel állnak rendelkezésre.

eMagyarország pont: 
a könyvtár

Könyvtári pályázatok
A könyvtár és tájház 2004. évi nyertes pályázatai révén 2 millió 510 ezer

forinttal toldotta meg költségvetését, szolgálja az algyôieket. Tanulságos a
nyertes pályázatok lisátja: 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium: 

2 db számítógép és internetköltség 1.000.000,- Ft
Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium: 

Rákóczi-tábor 322.000,- Ft
Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium:

Rákóczi-program 194.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 

Rákóczi-program 70.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Alapprogram: 

internet-tanfolyam 137.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Alapprogram: 

Ki kicsoda Algyôn? 340.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 

dokumentumokra 187.000,- Ft
Munkáért Alapítvány: 

internetes álláskeresô klub mûködtetése 100.000,- Ft
Mobilitas: Napforduló ünnep 160.000,- Ft
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SZÔLÔ-GYÜMÖLCS ÉS DÍSZFAISKOLA
AZ ELSÔ OLYAN HELY, AHONNAN

MINDENT BESZEREZHET, TARTÓSAN SZOLÍD
ÁRON.

Idôt, pénzt, felesleges utánajárást takarít meg.
Termesztôedényes tujákat kap.

Nincs ültetési rizikó, 100%-os eredés, gyors növekedés.
Gyors növésû, nem túl magas fák, különlegesen díszes fák,

alacsony fák csüngô ággal,
magnóliák, sövénynövények, kerítésre futó növények, szik-
lakerti és termôkerti növények, fenyôfák, illatos rózsák. Ér-
dekes növényújdonságok. Mindenféle gyümölcsfa, szôlô és

bogyós gyümölcs.
INGYENES KERTTERVET ADUNK
NAGYÖSSZEGÛ VÁSÁRLÁSNÁL 

NOVEMBER 13-IG.
500 Ft⁄db árengedmény nagyobb díszfákra (gömbszivar,
g.juhar, g.köris, hárs, vérjuhar) az elsô 150 vásárlónak.

Ajándéknövényt is kap 
4.000,-Ft feletti vásárlásnál, 

a készlet erejéig.

ÖNHÖZ A LEGKÖZELEBB!
TESCÓTÓL 100M-RE.

Szeged, Körtöltés u. 31.
Tel.: 06-20-518-0038

Nyitva: hétköznap 9-18, 
szombaton 8-14 óra között.

Sírkô – mûkôkészítés

Sírkeretek készítése megrendelhetô:

márványból, gránitból, mûkôbôl.

2005. évre idei megrendelés esetén ez évi

áron.

Vállalunk:

betûvésést,
sírfelújítást,

sírkeret tisztítást.

Kovács Mihály

sírkô – mûkôkészítô

Tel.: napközben : 06-20-323-0118

este: 62-419-775

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!

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

Temetô melletti  
„Icu” 

Virágüzlet

Téli nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 8–12-ig

Temetés alkalmával a temetés 
megkezdéséig.

Rendelést felveszek telefonon is!

Napközben: 06-20-328-4659
Este: 62-419-775

Tóth Ilona
virágkötô



NYERJE MEG KARÁCSONYI AJÁNDÉKÁT A COOP-NÁL!

RENDKÍVÜLI NYEREMÉNYJÁTÉK!
2004. november 5. – december 22. között a
GYEVI MAXI COOP ÜZLETHÁZBAN 

ÉS A
KOSÁRFONÓ MINI COOP ABC-BEN

Nyeremények:
Gyevi Üzletházban: 1 db színes televízió

1 db mikrohullámú sütô
1 db értékes ajándékkosár

Kosárfonó ABC-ben:  1 db multifunkcionális robotgép     
1 db porszívó
1 db értékes ajándékkosár

Minden 1500 Ft értékben vásárló kedves vevônk részt vesz a nyereményjátékban. A névvel és lakcímmel ellátott vásárlást
igazoló blokkot  a boltban elhelyezett  szerencsedobozba kérjük bedobni.

Sorsolás:
A Gyevi Üzletházban: 2004. december 23-án 10 órakor

A Kosárfonó ABC-ben: 2004. december 23-án 12 órakor

JÓT, JÓ ÁRON!!! 
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Kolbászfélék készítése kecskehúsból
Mivel a kecskehús sovány, ezért azt szalonnával kell kiegészíteni. A húst és a keményszalonnát leda-

ráljuk, majd a fûszerekkel összekeverjük. Az alaposan összekevert alapanyagokat bélbe töltjük. Szalámi
készítésekor mûbelet ne használjunk, mert füstöléskor a mûbél nem zsugorodik és csúnya ráncos lesz a
kolbász, illetve a szalámi. Szalámi készítéséhez legjobbnak tartjuk a lóbelet, míg kolbásznak a sertés
vagy juhbelet.

Töltés után a kolbászt szikkasztjuk, majd füstöljük.
Nyers, szárított töltelékes készítmények kecskehúsból:

Kecskekolbász gyulai módra Csípôs kecskeszalámi Csemege kecskeszalámi Hízlaló szalámi    

Kecskehús⁄kg 40 35 50 30    
Sertésszalonna⁄kg 30 35 20 40    
Só⁄kg 1,5 1,5 1,5 1,5    
Salétrom⁄g 50 50 50 50    
Cukor⁄g 50 100 100 50    
Bors⁄g 150 – 150 150    
Fokhagyma⁄g 230 – 50 150    
Köménymag⁄g 25 200 – 30    
Paprika⁄g 700 1500 60 1000    
Szekfûbors⁄g – – 40 –  
A kecskehús mennyiségétôl függôen változtatjuk az arányokat.
A kecskehús felhasználásával változatosabbá tehetjük étkezésünket és a falusi turizmusban pedig ínyenc ételek készítésére

ad lehetôséget. (A mohamedán országokban a kecske faggyúját is étkezésre használják. Zsírnak kisütve tárolható és a belôle
készült tepertô kitûnô ízû. Az igazán kellemes ízt az adja, hogy a sütést követôen a leszûrés elôtt fokhagymát tesznek bele.)

Kecsketej 160 Ft/l Kecskesajt 1400 Ft/kg Választási kecske 400 Ft/kg 

Algyô, Téglás u. 123.                          Tel.: 268-738

Maxi

Maxi mini

mini
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Szegváron jártunk Holdnaptár
Nyugalom költözik a

kertbe, a melegházban és a
pincében viszont annál
több a dolog. Mert nem
csak az elraktározott gyü-
mölcs és zöldség örül a
fagytól védett helynek, de a
teraszon és erkélyládában
tartott növényeket is sürgô-
sen biztonságba kell he-
lyezni, hogy jövôre teljes
pompájukban virágozza-
nak.

Ameddig még nem fa-
gyott keményre a talaj,
nyugodtan elültethetjük a
kevésbé érzékeny gyü-
mölcsfákat és bogyós cser-
jéket. Kenjük be a fák kér-
gét, így védve ôket a fagy-
repedésektôl, a fák koroná-
jának alját még egyszer la-
zítsuk meg, és szórjuk meg
komposzttal.

A bimbóskel kedveli a
csikorgó hideget, az elsô
fagy adja meg neki az igazi
ízét.

Töltsük körül földdel a
rózsatöveket, és vágjuk
vissza ôket. Takarjuk be a
rózsákat szalmával vagy
száraz lombbal.

Ez a legutolsó alkalom,
hogy elültessük a virág-
hagymákat.

A rôzsehalmok remek té-
li szálláshelyet nyújtanak a
sündisznóknak.

Az itt maradt madarak
kemény, fagyos télben örül-
nek, ha etetik ôket. Most
állítsunk fel nekik madár-
etetôt!

Itt az ideje, hogy megrit-
kítsuk, ezáltal fiatalítsuk a
gyümölcsfákat.

Ne felejtsük el megtisztí-
tani a kerti tavat az elhalt
növényektôl! A fagyot nem
tûrô tavirózsákat helyezzük
védett helyre, elôbb azon-
ban vágjuk le a leveleket.

Zárjuk le a kerti locsoló-
csôbe folyó vizet, folyas-
suk ki a vizet a vezetékbôl
és a tömlôkbôl!

Legfôbb ideje, hogy a
dáliákról is gondoskodjunk,
és téli szálláshelyre vigyük
ôket.

Október 9-én Szegváron voltunk egy néprajzi vetélkedôn. A
csapatunk 5 fôbôl állt (Gálné Nagy Ildikó, Gál Péter, Ménesi
Lajosné, Harcsás Gizella, Nagy Barna Krisztina), és a tavaszi
ünnepkör témájában csillogtathattuk meg tudásunkat. Rajtunk
kívül még 4 csapat érkezett a vetélkedôre. A legtöbben a szeg-
váriak voltak, mivel ôk 2 csapatot is indítottak. Még a szegvári
csapatokon kívül érkeztek Mindszentrôl. A szervezôk a hely-
színen összeállítottak  egy vegyes csapatot is, amelyben mind-
szenti, szegvári ás algyôi (Gál Gergô) gyerekek voltak. Miután
összeálltak a csapatok, elkezdôdött a nagy verseny.

Legelôször mindegyik csapatnak egy bemutatkozó verssel
kellett kezdenie. Mi ezt már elôre megírtuk, és szerintem a mi-
énk volt a legjobb, de a zsûri mindenki versét egységesen 6
ponttal jutalmazta. A Gál család költötte vers így szólt:

Tisza mellôl útra keltünk,
Se nem ittunk, se nem ettünk, 
Amíg Szegvárra nem értünk.
Tarisznya húzza a vállunk,
Benne hoztuk tudományunk.
Bejártuk a fél világot,
Kis Algyôbôl nekivágtunk.
Kriszti, Peti két nebuló,
Tanulásban sem utolsó.
Könyvtáros a Jusztika,
Minden írás tudója.
Csapatunk pacsirtája Gizi,
Ki a gyermekek gondját a vállán viszi.
Ildikó a mûvészlélek,
Mûhelyében szövôszékek. 
Ez tehát a csapatunk,
Megérkeztünk, itt vagyunk.
Tisza vizet hoztunk.
Szeretnétek!? Locsolkodjunk!?

Késôbb következtek a villámkérdések, majd kvízkérdések
és a tárgyfelismerés. Ezen feladatok közül mindegyikben jól
szerepeltünk, és azt is megtudtuk, mi a „tikverés”, és hogy néz
ki egy szegvári komatál. Ezt követôen szünet következett.
Amikor kiléptünk a terembôl egy megterített asztal várt ben-
nünket. Volt ott sonka, tojás, kalács, torma, szegvári „kufli” és
minden más, ami szemnek, szájnak ingere. Miután megtömtük
bendônket folytatódott a verseny.  Tojásfestés, ügyességi játék
és daléneklés. Az ügyességi versenyben elég jól szerepeltünk,
de sajnos csak néhány másodpercen múlott a gyôzelmünk.

A dal eléneklése nem volt nehéz feladat, arra maximum
pontot kaptunk .A tojásfestés tartott a legtovább, és valójában
ezen múlt a végeredmény is. Miután befejezôdött a festés, a
zsûri kihirdette a végeredményt. 

A 2 szegvári csapat végzett az élen, mi, az algyôiek pedig 3.
helyezést értünk el. De nem baj! Fô a részvétel! Eredményes
szereplésünkért szép kézmûves ajándékot, és a szegvári alko-
tók elsô antológiáját (címe: Szegvári virágfüzér) kaptuk. Házi
dolgozatunkat, melyet elôre be kellett küldeni, különdíjjal:
Szegvár története monográfiával díjazta a zsûri. Dolgozatunk
címe: Barangolás az algyôi kismesterségek múltjában és jele-
nében. Gyûjtötte és lejegyezte: Gál Tibor és Gálné Nagy Ildi-
kó.

Remélem jövôre is ilyen tartalmas és izgalmas lesz a vetél-
kedô!

Nagy Barna Krisztina



10 Hirdetés 2004. novemberi Hírmondó

A  G o l f  A u t ó s i s k o l a  
kedvezményes személygépkocsi ,  

motorkerékpár,  

segédmotor tanfolyamot indí t  

az algyôi  Faluházban  

2004.  november 16-án,  

kedden 17 órakor.  

Számítógépes gyakorlás ,  

gyorsított  tanfolyam.

Jelentkezés a helyszínen vagy 

a 30⁄2859747 –es telefonszámon.

T E M E T Ô I   F E L H Í V Á S !

Az Algyôi Köztemetô üzemeltetôje felhívja a rendelke-

zésre jogosultak figyelmét, hogy az 1979. év végéig teme-

tett és újraváltott sírok 25 éves használati ideje, valamint

az 1994.év végéig váltott urnafülkék 10 éves használati

ideje 2004. december 31-én lejár.

A temetô gondnokságon a sírhelyet, urnafülkét újravált-

hatja, illetve amennyiben nem kívánja meghosszabbítani,

úgy írásban nyilatkoznia kell a lemondásról. Meghosszab-

bítás hiányában a rendelkezési jog gyakorlása megszûnik,

ezt követôen az újra nem váltott sírhelyeket, urnafülkéket

értékesítjük. Egyben kérem az intézkedésre jogosult hozzá-

tartozókat, hogy a nyilvántartás pontosítása érdekében,

munkanapokon 8-tól  12 óráig a temetô gondnokot felke-

resni szíveskedjenek.

További felvilágosítást a gondnoknál lehet kérni munka-

napokon 8-tól  12 óráig a ravatalozó mögött található iro-

dában, telefonon 8-tól 18 óráig a 06-20-32-77-406-os szá-

mon. 

GYEVIÉP Kht.

Temetô gondnokság

Elismerés 
katonaanyáknak

A honvédelmi miniszter 2005-
ben erkölcsi és anyagi elismerés-
be részesíti azokat az édesanyá-
kat, akiknek öt vagy több gyer-
meke teljesített katonai szolgála-
tot. Az elismerés feltételei: 

– az édesanya öt vagy több
fiú, illetve leány gyermekének
bármely formájú és idôtartamú,
becsülettel teljesített katonai
szolgálati ideje legyen,

– a gyermekek és a szülôk
feddhetetlen elôéletûek legyenek, 

– a társadalmi normáknak
megfelelô életet éljenek,

– valamint az, hogy az édes-
anya korábban ilyen elismerés-
ben még nem részesült.

Az elismeréshez a feltételek
együttes megléte szükséges.

Algyô nagyközség jegyzôje
várja a fenti feltételeknek megfe-
lelô édesanyák jelentkezését sa-
ját, illetve gyermekeinek pontos
személyi azonosítóival.

Jelentkezési határidô. 2004.
december 20.

Dr. Varga Ildikó jegyzô 
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Mészáros Balázs 1959. április 17-én született
Algyôn. Szülei is algyôiek, édesapja, az ôsei min-
tája után, halászattal foglalkozott. Édesanyja gyári
munkás volt. Ô is az apja által választott halász
mesterséget szerette volna kitanulni, azonban az
édesanyja nem engedte, ezért telefonszerelônek ta-
nult, és a Magyar Postánál hírhálózat szerelô lett.
Itt dolgozott 1986-ig, majd elment édesapja mellé
halásznak a Tiszára. A Tiszát 2000-ben elárasztó
cián szennyezés fordulatot hozott Mészáros Balázs
életében is. 2001-ben Hegedûs Péterrel, az Auszt-
riában élô magyar rendezôvel elkezdte forgatni a
2000-es tiszai ciánszennyezés következményeit
feldolgozó dokumentumfilmet. A 4 évig tartó
munka során eljutott Romániába, abba az aranybá-
nyába, amelybôl a gyilkos cián kiszabadult. A film
forgatása kapcsán jutott ki Ausztráliába, és állt
szembe a környezeti katasztrófa elôidézôivel. A
dokumentumfilm, mely az Örökség címet viseli,
és Mészáros Balázs a fôszereplôje, az emberi ki-
tartásról szól, egy olyan ember életérôl, aki maka-
csul kitart a hozzá ezer szállal kapaszkodó Tiszá-
hoz és családjának évszázados mesterségéhez. A
filmet bemutatják a bécsi filmfesztiválon, majd
Dél-Koreában is. Mészáros Balázs 2003-tól mezô-
ôr Algyôn.

❊
Mészáros Józsefné, „Pöszike néni” az Algyôi

Egyházközségben évtizedek óta végzi szolgálatát.
Mucza Béla atya idejétôl kezdve mind a mai napig
folyamatosan ô tisztítja, javítja és rendezi a temp-
lomi ruhákat. Saját maga is varrta, hímezte töb-
bekkel együtt a kalocsai terítôket. Átalakította a
ruhákat, hogy az új liturgikus térnek megfelelôek
legyenek. Rendszeresen, hetente részt vesz a
templom takarításban és a díszítésben is.  Számta-
lanszor, szûkös anyagi körülményeit nem tekintve,
áldoz a rászorulóknak való gyüjtésekkor, vagy
bármilyen szükség, nagyobb plébániai, templomi
átalakításkor. A közösségi rendezvényeken nem-
csak süteményeivel, elôkészítô, utólagos rendet ra-
kó fáradozásával, hanem aktív, vidám személyisé-
gének erôt adó részvételével is megtiszteli fele-
barátait.

❊
Fekete Erzsébet 1984. január 26-án Szegeden

született, azóta Algyôn él. Az általános iskola el-
végzése után a Gábor Dénes Szakközépiskolában
érettségizett, majd a Csonka János Szakközépisko-
lában elvégezte a szállítmányozási ügyintézô sza-

kot. Ezt követôen vámügyintézô végzettséget szer-
zett. Jelenleg a Scholl of Bussines Szakközépisko-
lában tanul, mint idegenvezetô.

Sportteljesítménye után érdemelte ki Algyô
Nagyközség Önkormányzatának dicsérô oklevelét.
Legjobb  eredményei: 1997-ben a görögországi
Spártában megrendezett Serdülô Világbajnoksá-
gon súlylökésben IV. helyezett; a spanyolországi
világbajnokságon súlylökésben II. helyezés; me-
gyei versenyeket nyert; 2003-ban V. helyezést ért
el a Szombathelyen megrendezett kalapácsvetés
„Több próba Európa-bajnokságon”; 2004-ben ka-
lapácsvetésben új felnôtt megyei csúcsot dobott, a
Papp Pál – Csermák József Nemzetközi Atlétikai
Emlékversenyen III. helyezett lett.

Céljai: 2005 – Európa-bajnokság, Svájc; 2008
– olimpia, Peking.

❊
Csamangó Attila 1983. január 8-án született

Szegeden. Jelenleg a Juhász Gyula Tanárképzô
Fôiskola hallgatója. 1992-tôl kezdett el kajakozni
a Szegedi Vízisport Egyesületnél. 2000 tavaszán
ifjúsági versenyzôként a kajak négyesben 5000 m-
en magyar bajnoki címet szerzett. 2001-ben a pá-
ros válogatón III. helyezést ért el. 2002-ben elsô
éves junior versenyzôként három magyar bajnoki
címet, az országos bajnokságon Szolnokon III. he-
lyezést sikerült elérnie. 2003-ban párosban a sze-
gedi felnôtt világkupán is részt vehetett eredmé-
nyei alapján. 2004-ben a magyar bajnokságokon
öt II. helyet és egy III. helyet sikerült elérni. Az U-
23-as Európa Bajnokságon Poznanban a kajak né-
gyes 1000 és 500 méteren aranyérmet szerzett.
Minden vágya a felnôtt világversenyekre eljutni.

❊
Juhász Norbert 1988. szeptember 25-én szüle-

tett Szegeden. Itt a Dózsa György Általános Iskola
tanulójaként a mindennapos testnevelés kedvet
ébresztett benne az intenzívebb sportolásra. Jelen-
leg a Széchenyi István Gimnázium és Szakközép-
iskola 2. éves testnevelô tagozatos tanulója. A Sze-
gedi Vízisport Egyesület Kajak-Kenu Szakosztály
versenyzôje. 2002-ben az utánpótlás Országos
Bajnokságon C-1 2000 m-en I. helyezést ért el.
2004-tôl a tehetséges fiatalokat menedzselô Hé-
raklész programban kerettagként folytathatja pá-
lyafutását. A projektbe különbözô korosztályok
nemzetközi szinten is kiemelkedô sportolói kerül-
hetnek be. Az eddig elért eredményeit Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata elismerte. Algyô

Nagyközség Önkormányzata is elismerését fejezi
ki a kiemelkedô sportteljesítményért.

❊
Belovai Dániel 1987. március 14-én született

Szegeden. Jelenleg a Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskola 12. évfolyamos tanulója víz-
ügyi és környezetvédelmi szakon. Nyolc éve spor-
tol rendszeresen. Elôbb kosárlabdázott, majd kézi-
labdázott, s jelenleg atlétizál. 2002-ben a „Több
próba” országos bajnokságon és a serdülô orszá-
gos bajnokságon VI. helyezést ért el, ez utóbbi
bajnokságon diszkoszvetésben IV., súlylökésben
III. helyezett; a serdülô válogatott viadalon Eszé-
ken súlylökésben I. helyezést ért el. További ered-
ménye, hogy 2003-ban Csongrád megye – Bács
Kiskun megye és Vajdaság hármas viadalán disz-
koszvetésben két I. helyezés; Vajdaság bajnoksá-
gon súlylökésben két I. helyezés. 2004-ben közép-
iskolás országos bajnokságon súlylökésben III. he-
lyezett; junior Budapest bajnokság súlylökésben
II. helyezett; ifi országos bajnokság súlylökésben
I. helyezett; „Téli dobó” országos bajnokság disz-
koszvetésben II. helyezett; diákolimpia országos
döntô súlylökésben és diszkoszvetésben I. helye-
zett; Olimpiai reménységek világnapja Kladno
(Csehország) súlylökésben III. helyezett, disz-
koszvetésben IV. helyezett; ifi válogatott viadal
Lytomsyl (Csehország) súlylökésben II. helyezett,
diszkoszvetésben I. helyezett; ifi országos bajnok-
ság diszkoszvetésben II., súlylökésben I. helyezett.

❊
Pataki Andrea 1988. július 13-án Szegeden

született. Jelenleg egyidejûleg két középiskolát vé-
gez, az egyik a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázi-
um, a másik a Szegedi Tudományegyetem Zene-
mûvészeti Szakközépiskolájának fagott szaka. Ze-
nei tanulmányait 1998-ban kezdte a Pro Musica
Alapfokú Mûvészeti Iskola furulya szakán. Az al-
gyôi citerazenekar felkérésére részt vett az együt-
tes munkájában. Közös fellépéseik közül meg kell
említeni a falunapokat, a búcsút, a szomszédolót.
Fiatal kora ellenére fontosnak tartja a település
néphagyományainak ôrzését, megjelenítését. Aktí-
van kiveszi részét azon kis közösségek életében,
akik célul tûzték ki szabadidejük hasznos eltölté-
sét, gondolatvilágukat a zene és a mûvészetek
iránti odaadás jellemzi. Jó közösségi munkájával
példája lehet a korosztályához tartozó fiataloknak.

Összefoglalta: a Gál család

Kitüntettek Algyô Napján

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!

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben :
Tel.:06-20- 32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem

gyász illetve köszönet
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

1 darab ágynemû tartós
francia ágy megkímélt 
állapotban terítôvel, 
díszpárnákkal eladó 

20.000,- Ft-ért.
Eladó 6 darab 

pehely tollpárna, 
nem használt, 

3.000,-Ft darabja. 

Érdeklôdni: 
268-463-as telefonon.

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.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

November  02 – 05.: 12-tôl 16.30 óráig
November  08 – 12.: 8-tól 12.30 óráig
November  15 – 19.: 12-tôl 16.30 óráig
November  22 – 26.: 8-tól 12.30 óráig
November  29 – 30.: 12-tôl 16.30 óráig

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:

november 02-tôl 05-ig 12.30-16.30 óra,
november 08-tól 12-ig 07.30-11.30 óra,
november 15-tôl 19-ig 12.30-16.30 óra,
november 22-tôl 26-ig 07.30-11.30 óra, 
november 29-tôl 30-ig 12.30-16.30 óra,
december 01-jétôl 03-ig 12.30-16.30 óra,
december 06-tól 10-ig 07.30-11.30 óra.

Dr. Tóth Máriát november 3-tól 15-ig 
Dr. Bakó Ildikó helyettesíti.

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: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 órá-
ig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038 Elôször
jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.

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:

November  02 – 05.: 07.30 és 12.00 óra között,
November  08 – 12.: 12.30 és 16.30 óra között,
November  15 – 19.: 07.30 és 12.00 óra között,
November  22 – 26.: 12.30 és 16.30 óra között,
November  29 – 30.: 07.30 és 12.00 óra között,
December  01 –  03.: 07.30 és 12.00 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Házasság :
Zsurka Sándor József

és  Makai Éva: 09. 18.
Németh Sándor és

Drahota-Szabó Ágnes:
09.25.

Fábián Pál Zsolt és
Sisa Nikoletta:  09.25.

Hegedûs- Bite Ernô
és  Murza Lívia:  10.02.

Születés:
Ötvös Gábornak és

Vajna Katalinnak: Gá-
bor (3800 gr).

Üveges Ferencnek és
Nagy Tímeának: Gergô
(4100 gr).

Farkas Zsoltnak és

Zubán Gabriellának:

Dávid Zsolt (4090 gr).

Halálozás:

Belovai Balázs  (09.23.)

Kiss Sándorné   (09.26.).

Ungi Mihály      (10.01.).

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 Fiesta Tánc Kht.
Pálinkó Lujza Tánciskolájá-
nak növendékei ismét szép
eredményeket értek el. Szep-
tember 25-én és 26-án Kiste-
leken rendeztek nemzetközi
táncversenyt, ahol 13 bíró,
köztük több exvilágbajnok
döntötte el  a párosok sor-
rendjét. Junior kategóriában
a Süli András Zsolt – Tóth
Evelin páros standard és la-
tin-amerikai táncokban egy-
aránt a 4. helyen végzett úgy,
hogy a magyar párosok kö-
zül csak az aktuális magyar
bajnok és két külföldi elôzte
meg. Az október 2-án Békés-
csabán megrendezett verse-
nyen standard táncokban a
dobogó második fokára áll-
hattak, a latin-amerikai tán-
cokban pedig elsô helyet sze-
reztek. Október 16-án Hód-
mezôvásárhelyen a Fekete
Sas Kupa elnevezésû tánc-

verseny junior 1 korosztályú
versenyét mind a standard,
mind a latin-amerikai tán-
cokban fölényesen nyerték
meg. 

Hobby táncversenyen vett
részt Budapesten Czellár Ba-
lázs és Elekes Klaudia októ-
ber kilencedikén, ahol stan-
dard táncokban elsô helyen,
latin-amerikai táncokban
harmadik helyen végeztek.
Szintén hobby versenyen
szerepelt Belovai Attila és
Kecskeméti Katalin Kiskun-
halason október 17-én, ahol
döntôs 3., 4. és 5. helyezést
értek el különbözô latin-
amerikai táncokban. Felké-
szítô tanáraik: Lengyel Zol-
tán és Pálinkó Lujza, akik a
faluházban és a Kosárfonó
utcai iskolában oktatják di-
ákjaikat. 

P. L.

„Valamit valamiért!”
A fenntartható fejlôdésrôl – ôszintén

Október 19-én, a Közgaz-
dasági fórum keretében dr.
Buzás Norbert, a Szegedi Tu-
dományegyetem egyetemi do-
cense és Halmosi Péter, a
SZTE tanársegédje számolt
be a fenntartható fejlôdés mí-
toszáról. Elôadásukban el-
hangzott, a fejlôdés és a gaz-
dasági élet elôrelépése nem
tartható fenn, több tényezô
következményeként. Példa-
ként: a világgazdasági fejlô-
dés mellett visszalépés a ter-
mészeti kincsek kiaknázása,

értékeink és hagyományaink
elvesztése. A véges értékek
vesztével pedig maga a fejlô-
dés állhat meg. Dr. Buzás
Norbert kiemelte: a pénz
megjelenésével a hatalmi vi-
szonyok alakítják a nemzetek
gazdasági, politikai és társa-
dalmi élettereit. Bár a gazda-
sági jólétet és pillanatnyi re-
ményeket várnák a polgárok,
nem gondolunk utódaink jö-
vôjére, a Föld bolygó túlélési
esélyeire. 

Leléné Erika

Hódolat Vincent Van Goghnak
Könyvbemutató és személyes vallomások a Búzamezôk bû-

völetében
„Valahogy úgy kellene írni, ahogyan ô festett, ahogyan a

sárga, szalmafonatú székben ott van a valóság!” – Pilinszky
János gondolataival nyitotta meg október 13-án közös könyv-
bemutatóját Szabó Ágnes és Lelkes István. Az érdeklôdô kö-
zönség megismerhette a Hódolat Vincent Van Goghnak címû
kötet születését, megjelenést – a személyes emlékek és érzések
tükrében. A rendhagyó kötet különös tisztelgés a 150 éve szü-
letett festôzseni elôtt. Szabó Ágnes már-már mániákus ragasz-
kodással tér vissza évrôl évre a nyár hevében vibráló Arles-be,
a provance-i táj bûvöletébe, üldögélt, elmélkedett és fényképe-
zett a tragikus sorsú festôóriás által megfestett helyeken, és
üzenetet hagyott az emlékezôknek az arles-i híd titkos zugá-
ban. Lelkes István festômûvész, költô és író a Van Gogh-i
színhelyek lelkiségét igyekszik a saját festôi eszközeivel visz-
szaadni. Írói hajlamaitól ösztökéltetvén pedig a szó eszközei-
vel (írások, szonettek) is vállalkozik visszaadni érzéseit. Aki
kinyitja e kötetet, lapjain intenzíven találkozhat a búzamezôk
kaszásának magányával, a napraforgók szomorúságával, az
arles-i Saint Trophime –székesegyház sötét tornyaival, a szal-
makalapos, rôt szakállú, szikár festôvel az úton.

L. N.

Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. Ig.: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné. 
E-mail: faluhaz12@axelero.hu. Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172. Vezetô: Kátó Sándor. 

Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Téglás, u. 151., Telefon: 62⁄267-426. 

Sikeres a Fiesta

Állandó programok a faluházban
Minden héten hétfôn:  
13-16 óra  Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra  Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten kedden:  
7.30-12 óra  Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea), 
17 óra  Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
19-21 óra   Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden héten szerdán: 
17-19 óra  Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza), 
17 óra  Sakk-klub (Szekeres István). 
Minden héten csütörtökön:  
9.30-10.30  Baba-Mama Klub,
17 óra  Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten pénteken:  
15-17 óra  Hit és Lélek Klub.

Bányai Béla táblakép festô 
az Algyôi Tájházban

Elsô alkalommal látogatott el, és mutatta meg az algyôiek-
nek alkotásait a hódmezôvásárhelyi festômûvész Bányai Béla.
A mûvész képeit – szoros programjára hivatkozva – sajnos
csak pár napig nézhette meg az algyôi közönség. Aki ellátoga-
tott október 1-jén a megnyitóra, talán egy kicsit jobban meg-
érthette a képek mondanivalóját. Köszönhetô volt ez Lelkes
István festômûvésznek – egykor Bányai tanára volt – aki meg-
nyitó beszédében egy Bányai kép elemzésére vállalkozott, és
kinyitotta az algyôi közönség szemét.

A mûvész „Életút” címû négy részbôl álló  alkotása az al-
gyôi ravatalozóban került végsô helyére.
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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,  Hidasi Katalin.
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

Faluházi rendezvények
NOVEMBER 2. (kedd) 18 óra: „A helyes gazdálkodási gyakor-

lat”– Agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedések” címmel Tas-
nádi Gábor, az FVM Csongrád megyei FM Hivatal vezetôje
tart elôadást az érdeklôdôknek, algyôi gazdáknak a faluház
emeleti klubtermében.

NOVEMBER 4. (csütörtök) 17 óra: Nemzeti ünnep 1956, ko-
szorúzás és megemlékezés az algyôi országzászlónál.

NOVEMBER 5. (péntek) 19 óra: Az algyôi Móra Ferenc Nép-
színház bemutatója: Jókai Mór: A földönfutó. Rendezte: Kátó
Sándor,  

NOVEMBER 8–12. (hétfô-péntek): Egészséghét. Minden nap 9-
14 óra között tüdôszûrô busz várja az algyôieket a faluház
elôtti parkolóban. Kivétel szerda, ekkor ugyanis 11-16 óra kö-
zött üzemel a tüdôszûrô busz.

NOVEMBER 10. (szerda) 17 óra: Civil Fórum.
NOVEMBER 11. (csütörtök) 10 óra: Kistérségi óvodai konfe-

rencia.
NOVEMBER 12. (péntek) 18 óra: Varjúvár Garabonciás Társas-

kör (Tájház).
NOVEMBER 13. (szombat)  9–18 óra: Algyôi egészségnap.
NOVEMBER 15. (hétfô) 17 óra: Varázshegy diákkör.
NOVEMBER 16. (kedd) 12 óra: Filharmónia elôadás – Weiner

Kamarazenekar (Algyôi Általános Iskola).
NOVEMBER 17. (szerda) 14 óra: Fogyatékkal élôk  találkozója

(az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében)
NOVEMBER 20. (szombat) 17 óra: Citera-est és táncmulatság.
NOVEMBER 24. (szerda) 18 óra: Népszínház Klub – Népfôis-

kolai elôadássorozat Árpád-házi királyainkról és a magyar ere-
detkutatásról, Elôadó: dr. Fodor István, címzetes fôigazgató,
régész-szakmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum, Buda-
pest).

NOVEMBER 25. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör tag-
gyûlése. 

NOVEMBER 26. (péntek) 18 óra: Az Algyôi Nôegylet taggyûlé-
se. 

NOVEMBER 27. (szombat) 18 óra: a Parlandó Énekegyüttes
sanzon estje.

Szolgáltatói 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: november 10. (szer-
da) 13-15 óra között a faluházban.

Faluházi vásárnaptár
NOVEMBER 2.  (kedd)  9-13 óra Mûanyag vásár
NOVEMBER 5.  (péntek) 9-12 óra Ruha-cipô, aprócikk vásár

NOVEMBER 9.  (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
NOVEMBER 10. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk
NOVEMBER 11  (csütörtök) 8-13 óra Katonai ruha vásár 

és Margó Méteráru
NOVEMBER 12. (péntek) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
NOVEMBER 16. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
NOVEMBER 17. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk és ruhavásár
NOVEMBER 18. (csütörtök)9-13 óra Vegyes iparcikk vásár
NOVEMBER 19. (péntek 9-13 óra Új, német  ruhavásár
NOVEMBER 23. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
NOVEMBER 25. (csütörtök)9-13 óra Ruha- és vegyes 

iparcikk vásár
NOVEMBER 26. (péntek 9-13 óra Ruha- és cipôvásár
NOVEMBER 30. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár

Citeraest és táncmulatság
November 20-án, szombaton  17 órai kezdettel  az algyôi

Citerazenekar mûsoros estet rendez. Vendég fellépôk: az Iringo
és a Búzavirág citerazenekar, Szakál László citerakészítô, a
Pavane Táncegyüttes tagjai. A belépés díjtalan. Vacsorázni
1500 Ft-ért lehet, két menübôl választva – A menü: Tiszai ap-
rópecsenye, B menü: Rántott sertés borda. Jegyigénylés és vá-
sárlás: Fodor Lászlónál (Szüret u. 54., Tel.: 06⁄30-286-4835) és
Süli Tibornál (Kócsag u. 11., Tel.: 267-398). A rendezvény tá-
mogatói az Algyôi Faluház és Szabadidôközpont, valamint az
Algyôi Halászcsárda.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk!

Táplálkozással 
a csontritkulás ellen

Folytatódik az Életreform klub élete az egészségmegôrzés
elôtérbe helyezésével. December elsején a csontritkulás meg-
elôzése érdekében betartandó egészséges táplálkozással foglal-
kozunk. Segítenek-e a fogyókúrák? A kérdésre vendégünk,
Kun Judit dietetikus ad választ. Természetesen megismerked-
hetünk egy újabb egészségmegôrzô termékkel is: a Tupperware
eszközökkel, valamint Aloe Vera termékcsaláddal.

Ôsbemutató Algyôn
Újabb feldolgozással készül a Móra Ferenc Népszínház tár-

sulata. Idén november 5-én, 19 órakor a faluház színházter-
mében  Jókai Mór: A földönfutó címû népszínmûvét mutatják
be egy felvonásban a „nagy mesélô” halálának századik évfor-
dulója alkalmából. 

Szereposztás: 
Gróf Báróczy – Bera Sándor
Báróczy Sándor – Dubecz György
Vilma, Báróczy gyámleánya – Tóth Anikó
Jenô, Vilma kedvese – Gyubák Zoltán
Péter, Báróczy inasa – Cseszkó Mihály
Juci, szakácsné – R. Nagy Mária
Rablók – Csenki József, Révész Máté, Révész Richárd, Kátó

Sándor (sz.m.)
Sámuel úr – Bakó Ferenc
Kata, a rablóvezér szeretôje -  Árnyas Rózsa
A darabot rendezte és átírta Kátó Sándor színmûvész.


