
12006. novemberi Hírmondó  

KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2006. november, XV. évf. 11. szám

TARTALOMBÓL
Algyő kitüntettjei  ..................................................................2. oldal
Megalakult az új önkormányzati képviselő-testület. .............3. oldal
Óvoda és iskolai napló ........................................................4-5. oldal
Hirdetések .........................................................................6., 8. oldal
Szépít-ész ...............................................................................7. oldal
A mindszenti kalács  ..............................................................9. oldal
Orvosi rendelési időpontok ..................................................10. oldal

Képeslap – a csöndről
Hallható a csönd az algyői Tisza-parton, kedves Húgom!
Sárgás-piros-barnás, langyosan-fokozatosan őszülő őszünk 

egyik délutánján megállt az idő. A Tisza felé néző terasz védelmé-
ből úgy tűnt, mozdulatlan a levegő. A látóhatár alá bújni készülő 
Nap sugarai áttetszővé tették az eget. Megragadhatónak, kézzel 
foghatónak tűnt a békességes nyugalom; hallhatónak tetszett a 
csönd. Aztán egyre erősödött valamiféle neszezés, mint mikor őszi, 
apró-szemű eső szitál. De hiába kerestem szememmel a vízcsöp-
pek nyomát a kövicses udvaron. A hang eredetét kutatva néztem 
az égre: fekete madarak raja vonult át a ház fölött – némán, csak 
szárnyuk sűrű-sötét suhogásával üzenve. Meghalt valaki – egy 
újabb ismerős kelt át a túlsó partra… 

Még alig múlt hatvan, de már odaát van ő is, mint a másik 
egykori munkatárs. (Mert negyvenen túl a hatvan évesen távo-
zóról még azt gondoljuk, túl gyorsan szállt be Kháron ladikjába 
utazónak.) De nem csak ez az újabb veszteség, vagy nagymamám 
mennybe költözésének tíz éves jubileuma okán, hanem „úgy ál-
talában”, a halottak napja miatt is a holtakra emlékeztet minden 
november elején. Még akkor is, ha ez a hónap hozott már nászt és 
születést, így örömöket és titkokkal teli csöndeket is… 

Önként választható megnyilatkozási forma a csönd. Illetve az 
önvizsgálathoz szükséges körülmény. Meg elengedhetetlen feltétel 
az olyan mondatok végiggondolásához, mint amelyet Euripidestől 
emelt a maga művébe Platon: 

„Ki tudja, nem halál-e életünk
S nem élet-e halálunk?”
Akár a gyászoló vigasza, vagy talányos sírvers is lehetne, de 

még inkább: a halhatatlanság és a feltámadás titkának megfo-
galmazására tett kísérlet e két sor – benne az ember sorsa. Azé 
az emberé, aki az élőlények közül az egyetlen, aki képes a sírás-
ra-siratásra. De a nevetésre is! A nevetésre, ami összetöri, élettel 
telíti a csöndet. Mert a csönd csak ritka, félelmetes és fájdalmas 
pillanatokban „halotti”. Ezért egy képzeletbeli mauzóleum, vagy 
temető bejárata fölött inkább Herakleitos sorait olvasnám csöndes 
örömmel: „A halál születés! A fölfelé és a lefelé vezető út egy és 
ugyanaz.” Ugyanaz az ajtó két ellentétes irányból nyílik-zárul és 
zárul-nyílik, kedves húgom.

Ölel nővéred,
Ágnes

Dsida Jenő: 
Temetőben 

Köröttem csend – és temető.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez ő, ez ő, ez ő! –
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temető.
Én hajtott fővel ballagok,
s néma árnyak szembe jönnek,
s a sírkeresztek rám köszönnek,
és mind az igazi Nagyok –
Én, a halottak ismerőse,
révedő szemmel ballagok.
Utánam huhog a Jövő,
a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
s az árnyak kara zúgni kezd:
ez ő, ez ő, ez ő! – Azután
minden újra csendes,
és álmodik a temető.

A szabadság bukása
Ötven éve (1956. november 4-én) hajnalban a szovjet csa-

patok megszállták Magyarországot. A forradalmat eltiporták, s 
megpecsételték az ország sorsát több mint három évtizedre. Erre 
emlékezve az algyői könyvtár felolvasó-estet tart november 
3-án (pénteken) 18 órakor. Szilágyi Perjési Katalin A tündér 
keresztgyereke (Napló a Corvin-közi eseményekről) című írását 
a Móra Ferenc Népszínház tagja, Mihály Helga olvassa fel. 

Ezt követően mécsest gyújtunk, és elhelyezzük az emlékezés 
virágait az Országzászlónál.

Mozart hangverseny
November 7-én, kedden 12 órakor a Filharmónia előadás-soro-

zat részeként az Algyői Általános Iskola szervezésében a faluház 
színháztermében „Barangolás Mozart operavilágában” címmel 
előadás. Ismertetőt mond: Andrejcsik István, közreműködik: Vaj-
da Júlia – szoprán, Szonda Éva – alt, Andrejcsik István – bariton, 
Cseh Antal – basszus és Kerényi Mariann – zongora.

Magyar Történelmi Arcképcsarnok
November 22-én (szerdán) 17 órakor folytatódik a könyvtár-

ban a Magyar Történelmi Arcképcsarnok című előadássorozat, 
melyet Kollár Zsolt történész tart.
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„oszd ketté magad, ne várj, csak akkor, ha adsz…”

Algyő nagyközség új kitüntettjei
Algyő „függetlenségi napja” október 1., 

mikor a Szegedtől való leválást kimondó nép-
szavazás következtében 1998. október 1-jétől 
visszanyerte önállóságát a nagyközség. Ebből 
az alkalomból ünnepli a település Algyő napját, 
adományoz kitüntetéseket az önkormány-
zati képviselő-testület. Algyő Nagyközség 
Képviselő-testülete a 2006. július 28-án tartott 
zárt ülésének 124/2006.(VII.28.) határozata ér-
telmében Algyő Községért kitüntetést adomá-
nyozott Kátó Sándornak az algyői Móra Ferenc 
Népszínház létrehozásáért és magas színvonalú 
művészeti munkájának elismeréseként; az 
Algyői Nőegylet társadalmi szervezetnek a 
településen kifejtett közösségi munkájáért; 
Kopaszné Demeter Irénnek Algyő sport-
életében kifejtett magas színvonalú szakmai 
munkájáért és Csamangó Attilának a sportban 
elért kimagasló eredményeiért. A közösség elis-
merésében részesülőket arra kértük, mondják el, 
mit jelent számukra a kitüntetés, és jellemezzék 
Algyőhöz való viszonyukat!

Kátó Sándor színész, rendező és szín-
házszervező; ökölvívó edző: Kátó Sándor

Székelyföld szülötte, szegedi lakos, mégis 
algyőivé lett Kátó Sándor, aki 1946-ban látta 
meg a napvilágot. Mivel „osztályidegen” szülők 
gyermekének kevés érvényesülési lehetőség 
nyílott előtte, először a sportban, ökölvívóként 
csillogtatta meg tehetségét: többszörös román 
bajnok, Balkán bajnok és Európa Bajnok-i 
ezüstérmes eredményt ért el. E küzdő sport 
szépségére az algyői fi atalokat is tanítja. Egyik 
tanítványa, Nokta Norbert az idén az Ifjúsági 
Európa Bajnokságon bronzérmet szerzett, a vi-
lágbajnokságon pedig, legjobb magyarként, 6. 
helyezést ért el. Valójában a boksznak köszön-
heti Kátó Sándor azt is, hogy színészként és 
színházszervezőként ismerik az algyőiek. Ugya-
nis ifjú és aktív sportolóként a román hadsereg-
be került, majd tisztként leszerelve felvételt 
nyert a marosvásárhelyi Szent-Györgyi István 
Színművészeti Akadémiára, ahol 1972-ben vég-
zett. Jellegzetes arca és hangja számos magyar 
fi lmben föltűnt. Szerepelt – többek közt – olyan 
meghatározó művekben, mint a 80 huszár, a 
Magyar rapszódia, az Allegro Barbaro, a Ménes-
gazda. A fi lmek által ismertté vált színészként 
települt át Magyarországra a 70-es évek végén. 
Színházi pályájának főbb állomásai: Sepsiszent-
györgy, Temesvár, Budapest, Szeged, Szabadka 
és végül  Algyő, ahol létrehozta a Móra Ferenc 
Népszínházat, amelyet 1998. március 14-én 
Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének 
elnöke avatott fel, s amelyet az Algyői Faluház 
fogadott be, helyet és működési feltételeket 
biztosítva számára. Így lett Kátó Sándor 1998. 
óta az algyői népszínház eredményes művészeti 
vezetője, hiszen irányítása alatt a társulat eddig 
18 darabot mutatott be. Kátó Sándor szinte vala-
mennyi darab rendezőjeként és dramaturgjaként 
is kimagasló munkát végzett. A Móra Ferenc 
Népszínház ma az egyetlen tájoló színház a Kár-
pát-medence magyar nyelvű területein, követ-
kezésképpen hiánypótló szerepet vállal, a ma-
gyar vidék színházi igényeit próbálja teljesíteni 
– művészi fokon, rangos szerzők közkedvelt 
műveit bemutatva, közérthető módon. A színház 
és vezetője törekvéseit siker koronázza: ez nyil-
vánul meg a közönség szeretetében, s az olyan 
elismerésekben, mint 2005-ben a Népszínház 
által elnyert Csongrád Megye Alkotói Díj, vagy 
most Kátó Sándor algyői kitüntetése.

Az Algyői Nőegylet, a község első női civil 
szervezete:

Tíz éves, mert 1996 februárjában született 
az Algyői Nőegylet (ANE), a község első női 
civil szervezete. A nőegyleti tagok minden 
hónap utolsó péntekjén az algyői faluházban 
találkoznak. Fordítottak sorsukon az algyői 
asszonyok. Az elmúlt évtizedben bizonyítot-
ták: egyesületük nem csak a száznál is több 
nőegyleti tag jó érzésének forrása, hanem 
éltetője az algyői közösségnek. A szervezet 
krónikája szerint az ANE tagjainak épülésére 
előadást tartott – többek között – a budapesti 
Porpáczi Éva kineziológus (Carol Ann Hontz 
tanítványa); Kígyós Éva pszichológus; Dom-
jánné Harsányi Katalin tanár. Az algyői lányok 
és asszonyok csapata kirándult például Ópusz-
taszerre, Budapestre, Bugacra, a somosvámosi 
Krisna-völgybe; a németországi testvértelepü-
lésre, Hebertsfeldenbe; Hollókőre; a Margit-
szigeti AVON világfutásra; a Duna-kanyarba, 
Herendre; a Mátrába. A nőegyleti bál pedig 
évtizede az algyői farsangi időszak kiemelkedő 
társasági eseménye, miközben a bevétel egy 
részét jótékonysági célra fordítják és a közös-
ségnek adják (például tíz éve a faluház hango-
sító berendezésére, aztán a diákok erdei isko-
lájára). Karitatív munkájukra az is példa, hogy 
mondjuk a Szent Anna napi búcsú előtt minden 
évben kitakarítják, karácsony előtt földíszí-
tik a templomot; süteményt sütnek mondjuk 
gyereknapra, színházba viszik az iskolásokat; 
ruhacsomaggal lepik meg a rászorulókat; részt 
vettek a világrekorder méretű adventi koszorú 
elkészítésében is. Az pedig a hagyományte-
remtésre példa, hogy megrendezték az algyői 
gasztronómiai napot, taíz éves születésnapjukra 
kiadták süteményes könyvüket. Az összetar-
tozást fejezi ki a helyi ékszerész által készített, 
a tagok által kitűzött ezüst bross és a mostani 
közös elismerés. Ebben is benne foglaltatik az 
önállóvá lett Algyő zászlajára kötött ANE-sza-
lag fölirata: „oszd ketté magad, ne várj, csak ak-
kor, ha adsz…” Az elismerést az ANE alapítása 
óta az elnöki tisztet betöltő Kovácsné Budai 
Éva, a Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa, 
fejlesztőpedagógus vette át, aki – a Ki kicsoda 
Algyőn? című helyismereti kiadvány tanúsága 
szerint – Algyőt szülőföldjének tekinti, s Emer-
sonnal vallja: „Az élet egyik legszebb jutalma, 
hogy miközben az ember máson segít, egyben 
önmagát is segíti.”

Kopaszné Demeter Irén tanár, az Algyői 
Sportegyesület Kajak-kenu szakosztályának, 
edzője és versenyzője:

A Kopasz-család (Kopaszné Demeter Irént, 
férjét és három gyermeküket) többek között a 
Tisza közelsége és szépsége miatt választotta 
lakóhelyének Algyőt. A Hajdú-Bihar megyei 
Sárrétudvarin 1962-ben született Demeter Irén 
a szegedi tanárképző főiskolán szerzett föld-
rajz-testnevelés szakos tanári diplomát, amit 
1982-ben „megfejelt” a kajakedzői képesítés-
sel. Ő és férje azóta is hódol sportszenvedélyé-
nek, s nem csak gyermekeiket, hanem számos 
algyői kisdiákot is megtanítottak az erőt, és 
kitartást is fejlesztő sportág titkaira. Kopaszné 
Demeter Irén azt mondja, hobbija: a család és a 
sport. Férjével együtt az Algyői Sportegyesület 
Kajak-kenu szakosztályának, edzője és emel-
lett mindketten rendszeresen versenyeznek is. 
Demeter Irén fi gyelemre méltóak sportered-
ményei:  1979-1982 között az ifjúsági, junior, 
majd felnőtt kajak válogatott tagja, többszörös 
Magyar Bajnok, és Senior Magyar Bajnok, 
1983-ban megkapta  „Az év női sportolója, 
Szeged” kitüntetést. Az algyői szakosztály 

rendszeresen részt vesz a bel-és külföldi verse-
nyeken. Tanítványai közül több is országos 
bajnokságot nyert, egyik tanítványa 2005-től a 
nemzeti kölyökválogatott tagja. E szakosztály 
2006-ben sikerrel vett részt – többek között 
– a Fizikai Felmérő OB-n (Győr), a Tisza-ré-
gió Diákolimpián (Szolnok) és az Országos 
Diákolimpián (Velence). Az Algyői Sportkört 
képviselve eredményesen küzdött a szakosz-
tály az ország kajakos sportolóival a Kajak 
Szövetség által rendezett „Eszkimó-Indián 
Játékok” elnevezésű versenyen, a Balaton át-
evezés 25 km-es Maratoni Szabadidőversenyen, 
a Velencei tavon megrendezett Országos Vidék 
Bajnokságon és a rövidtávú Masters Orszá-
gos Bajnokságon Szolnokon. Említésre méltó 
a szakosztály nemzetközi szereplése közül a 
németországi HOF-ban megrendezett regatta-
verseny, ahol az algyői sportolók 13 arany és 9 
ezüstéremmel öregbítették az Algyői Sportkör 
hírnevét. Kopaszné Demeter Irén középfokú 
német nyelvvizsgával rendelkezik, s kuratóriu-
mi tagja az Algyő Sportjáért Közalapítványnak, 
továbbá külső tagja volt az önkormányzati 
képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport-
bizottságának.

Csamangó Attila, diák és sportoló:
A családja köti Algyőhöz a Szegeden, 1983. 

január 8-án született Csamangó Attilát, aki a 
Tisza-parti városban végezte tanulmányait, de 
sporteredményei túlmutatnak a város, a régió 
határain. A tarjáni általános iskolából a sport 
orientáltságú Széchenyi István Gimnáziumba 
került, ahol 2002-ben érettségizett. A jól ta-
nuló, kiválóan sportoló, angolul jól beszélő fi a-
tal szakvizsgát tett sportszervezői ismeretekből. 
A jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar ped-
agógia szakának hallgatója tagja a DÉMÁSZ-
Szeged Vízisport Egyesületnek. Eddigi ered-
ményeinek elismeréseként 2004-ben elnyerte 
az Algyő Községért elismerést. Nem csoda, 
hiszen hosszú sporteredményeinek sora. Azt 
meséli: „1992-ben kezdtem el kajakozni a mai 
Szegedi Vízisport Egyesületnél. Előbb Király 
Zoltán, majd Váradi Márton lett az edzőm. 
2000-ben kajak négyesben 5000 m-en Magyar 
Bajnoki címet szereztem. 2002-ben első éves 
junior versenyzőként három Magyar Bajnoki 
címet, és egy III. helyezést sikerült elérnem 
az Országos Bajnokságon (Szolnokon). 2003-
ban válogató versenyek alapján bekerültem a 
válogatottba, és így két számban indulhattam 
az Elő Olimpián. Párosban 1000 m-en VII., 
500m-en III. helyezést értem el. Ezen kívül 
a Magyar Bajnokságokon (junior és felnőtt) 
három Bajnoki Címet, öt II. helyezést és egy 
III. helyet szereztem. 2004-ben (Séra Miklós 
edzővel) Dél-Afrikában edzettünk az idényre. 
Az Olimpiai első válogatón párosban 500 m-
en IV. lettünk, a második válogatón négyesben, 
1000 m-en II., 2000 m-en párosban II. hely. 
Az U-23-as (23 év alatti) Európa Bajnok-
ságon Poznanban 1000 és 500 m-en négyes-
ben aranyérmesek lettünk. 2004-ben a Magyar 
Bajnokságokon: három Magyar Bajnokságot 
nyertem, öt II. és egy III. helyet sikerült meg-
szereznem. 2005-ben Poznanban az EB-n 4., 
Zágrábban a VB-n 7.-ek lettünk. Ezen kívül az 
U-23-as EB-n Plovdivban párosban I., négyes-
ben II. helyezést értem el. Eddigi eredményeim 
alapján kivívtam az olimpiai kerettagság címét 
és ebben a színben készültem a 2006-os Szege-
di Felnőtt Világbajnokságra, ahol ezüstérmes 
lettem.”
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Megalakult az új képviselőtestület

Október 11-én a faluházban tartotta 
ünnepi alakuló ülését a következő 4 
évre megválasztott képviselő-testület. A 
Himnusz elhangzása után Dr. Loyd Pé-
ter elnökletével (a korelnök  kötelessége 
az ülés levezetése) zajlott a procedúra. 
Először Bera Sándor, a helyi választási 
bizottság elnöke ismertette a szavazások 
eredményét, majd átadták a megbízó-
leveleket. Ezt követően a képviselők és a 
polgármester letették az esküt.

A Szózat eléneklése után az új testület 
zárt ülésen alpolgármesternek Molnárné 
Vida Zsuzsannát választotta, és döntött az 
ügyrendi és pénzügyi bizottság elnökéről 
és tagjairól.

Október 27-én került sor az új 
képviselő-testület első nyilvános ülésére a 
polgármesteri hivatalban.

Dr. Piri József polgármester köszöntötte 
a testület tagjait, a meghívott vendégeket 
és a jelenlévő érdeklődőket. Napirend 
előtti felszólalásában előrevetítette a 
közeljövő feladatait: a 2007-es év költ-
ségvetésének előkészítése, a gazdálkodás 
lehetőségének felülvizsgálata, az átmeneti 
gazdálkodásra vonatkozó szabályozás ki-
alakítása, a jövő évi munkatervek elfoga-
dása, valamint az ülések határnapjai.

A napirend elfogadása után tárgyaltak 
a képviselők az intézményi étkezési dí-
jakról, melynek emelése törvényi rendelet 
– az áfa törvény – miatt vált szükségessé. 
November 1-jétől kell többet fi zetni az 
óvodában, az iskolában, az idősek ott-
honában az étkezésért.

A képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatát az új felállás-
nak megfelelően módosítani kellett. 
Döntöttek a képviselők a testületi ülés 
napjáról. Ezentúl minden hónap utolsó 

szerdáján 9 órától követhetik fi gyelem-
mel az érdeklődők a nyilvános üléseket. 
Megválasztották a bizottságokat és azok 
elnökeit, tagjait. Míg az előző ciklusban 
5 bizottság működött, a mostani testület 4 
bizottság szükségességéről döntött. 

Az algyői önkormányzati képviselő-tes-
tület bizottságai: ügyrendi és jogi bizott-
ság; pénzügyi- és vagyongazdálkodási bi-
zottság; településfejlesztési, üzemeltetési 
és környezetvédelmi bizottság; valamint 
szociális, oktatási, kulturális, egészségü-
gyi és sportbizottság. Változás az előző 
ciklushoz képest, hogy csak a pénzügyi 
bizottságnak lesz külsős bizottsági tagja, 
míg a többi testületben szakembereket 
kérnek fel egy-egy téma szakmai értékelé-
sére, véleményezésére.

Döntöttek a képviselők a fürdő beru-
házással kapcsolatos szerződésmódo-

sításról, melyre azért volt szükség, mert az 
eredeti tervhez képest kiegészült, bővült a 
beruházás. 

A Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Kht.-val van szerződése az önkor-
mányzatnak a szemétszállításra. A több-
szöri felszólítások ellenére még mindig 
jelentős azoknak a családoknak a száma, 
amelyek nem fi zetik be a szemétszállítási 
díjat, ezért az önkormányzatnak kell az 1 
millió forint feletti összeget a behajtásig 
megelőlegezni. 

Mivel e két utóbbi téma a költségvetést 
is érinti, a testület módosította ezévi költ-
ségvetését.

Tárgyaltak a képviselők még az iskola 
és az óvoda tanévkezdéséről is.

Zárt ülésen megválasztották a bizott-
ságok elnökeit és tagjait.

M. L.

TEMETŐI  FELHÍVÁS!

Az Algyői Köztemető üzemeltetője felhívja a ren-
delkezésre jogosultak fi gyelmét, hogy az 1981. év 
végéig temetett és újraváltott sírok 25 éves használati 
ideje, valamint az 1996. év végéig váltott urnafül-
kék 10 éves használati ideje 2006. december 31-én 
lejár. A temető gondnokságon a sírhelyet, urnafülkét 
újraválthatja, illetve amennyiben nem kívánja meg-
hosszabbítani, úgy írásban nyilatkozni kell a lemon-
dásról. Meghosszabbítás hiányában a rendelkezési 
jog gyakorlása megszűnik, ezt követően az újra nem 
váltott sírhelyek, urnafülkék értékesítésre kerülhet-
nek. Egyben kérem az intézkedésre jogosult hozzátar-
tozókat, hogy a nyilvántartás pontosítása érdekében 
munkanapokon 8.00-12.00 óráig a temetőgondnokot 
felkeresni szíveskedjenek.

További felvilágosítást a gondnoknál lehet kérni a 
fenti nyitvatartási időben a ravatalozó mögött talál-
ható irodában. 

Telefonon 8.00-18.00 óráig a 06-20-327-7406, il-
letve a 06-30-533-3138-as számon.

GYEVIÉP Kht.
Temető gondnokság

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (legközelebb november 26-

án) délután 3 órakor a római katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár:

Papp László
református lelkész

Szentmise Béla Atyáért
A 2006. július 18-án elhunyt Mucza Béla, volt algyői plébános lelki üd-

véért november 12-én vasárnap 9 órai kezdettel szentmise lesz templo-
munkban.

Az éneklés öröm
A Gyevi Art Kulturális Egyesület keretében működő algyői Parlandó 

Énekegyüttes szeretettel várja soraiba új tagok – férfi ak és nők – jelent-
kezését.

Érdeklődni személyesen a Faluház, Könyvtár és Tájház (Algyő, Búvár 
u. 5.) emeleti klubtermében hétfőnként 17-19 óra között Lakatos Béla 
művészeti vezetőnél, vagy a 30-51-61-307-es telefonon Moravszky Éva 
egyesületi elnöknél lehet.
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Óvodai térítési 
díjak

Az algyői Szivárvány 
Óvodában a gyerekek nap-
közbeni ellátása térítési díját 
az alábbi időpontokban fi -
zethetik be a szülők:  novem-
ber 6-án (hétfőn), december 
5-én (kedden).

Anyatejes világnap

Algyőn 9. alkalommal szerveztek rendezvényt az Anyatejes 
Világnap alkalmából.

Az idén is nagy izgalommal készültünk erre a szeptember 
21-i eseményre. Két előadást hallgathattak meg az anyukák. 
Dr. Hörcher Andrea szakorvos Homeopátiával az anyatejért 
címmel tartott fi gyelemfelkeltő ismertetőt. Reigl Imola ok-
tató pedig a baba-mama torna hatásaira világított rá. A Sanofi -
Aventus képviselője a Normafl ore nevű bélfl órát helyreállító 
készítményről beszélt az anyukáknak. Az Avon cég képviselője 
pedig egy immunerősítő termékkel lepte meg az érdeklődőket. 
Ezután kérdőívet töltöttek ki a résztvevők és a legjobb megold-
ást nyújtók ajándékcsomagot kaptak. Az anyukáknak egy szál 
virággal és apró ajándékkal kedveskedtünk. A rendezvény jó 
hangulatához még a Vámos Zoltán cukrász által felajánlott fi nom 
sütemények is hozzájárultak. 

Védőnők

Csillogó gyermekszemek 
a könyvtárban

Szeptember utolsó hetében településünk is megemlékezett 
Benedek Elekről, aki önmagát csak „a nép mesemondó fi aként” 
emlegette, s aki 1859. szeptember 29-én született Erdélyben. A 
kisbaconi székely író és mesemondó, aki több mint száz évvel 
ezelőtt a Cimbora című gyermekújságot megalapította és szer-
kesztette, minden magyar otthonban jelen van. Már nagyszüleink, 
szüleink, és természetesen mi is, mindannyian, szívesen hallgat-
tuk a magyar népmeséket. Ezt a kincset gyermekeinknek is át 
kell adnunk, óvodánkban is minden nap mesélünk, ezen a héten 
pedig különös hangsúlyt kaptak Elek apó meséi. Beszélgettünk 
a gyerekekkel arról is, hogy valamikor régen a meséket nem ír-
ták le, hanem egymástól tanulták meg az emberek a hosszú téli 
estéken kukorica morzsolása, szövés-fonás stb. közben, és minél 
többször mesélték ezeket, annál szebbek lettek. Ezeket gyűjtötte 
össze számunkra Benedek Elek, akinek könyvei megtalálhatók a 
könyvtárban is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk a könyvtár-
ba, ahol az óvodások csillogó szemmel fi gyelték a vetítővásznon 
a Kisvakondnak és barátainak kalandjait. Felhívtuk a gyerekek 
fi gyelmét arra is, hogy mennyi érdekes könyv található itt, ér-
demes felkeresni a szülőkkel, nagy testvérekkel együtt.

Köszönjük a tartalmas, szép délelőttöt!
Nagy Józsefné

Szüreti mulatság 
a Szivárvány óvodában

Az óvodások is elbúcsúztak a nyártól október első hetében. 
Lelkesen készültünk a gyermekekkel és a szülőkkel közösen az 
idei szüreti mulatságra, amely mára hagyománnyá vált az algyői 
óvodában. A mulatságot nagy készülődés előzte meg: szőlőt, 
őszi gyümölcsöket, terméseket, régies ruhákat és régi tár-gyakat 
gyűjtöttünk, melyekkel megismerkedhettek a gyermekek. Az 
idén először rendeztük meg a Tök királyválasztást, melyet 
nagy izgalom és érdeklődés kísért. Sorban érkeztek az óvodá-
ba a nagyobbnál nagyobb és szebbnél szebb tökök. Miután az 
óvodát körbejárta a szüreti hangulat, őszi, szüreti „ruhát” öltött, 
kezdődhetett a mulatság! A vendégeket és a kedves szülőket 
Őszanyó, népviseletbe öltözött óvó nénik és az izgatott gyerme-
kek várták. Kisbíró járta körbe a csoportjainkat és kihirdette a 
szüreti mulatság kezdetét. Ezután megcsodáltuk a Katica csoport 
szüreti táncát, amely egy közös táncházzal zárult, melyhez az 
algyői citerazenekar tagjai – Süli Tibor és Gál Tibor – szolgáltat-
ták a muzsikát. A tánc után szomjunkat szőlő musttal csillapí-
tottuk, amit a gyermekek és szülők segítségével, szőlőpréssel 
készítettünk. Ezután kisorsoltuk a tökbirodalom őrét, a tök-
királyt. Ezt a címet a Pillangó csoportos Kertész Tekla nyerte 
el. Megkoronázásával megkezdődött 3 napig tartó királysága. 
A tökbirodalomban az Iciri-piciri és a Rátóti Csikótojás című 
meséket hallgattuk. A begyűjtött termésekből és gyümölcsökből 
bábokat készítettünk, melyekből kiállítást rendeztünk. Török 
Gizi nénivel gyékény díszeket és bábokat készítettünk. Gálné 
Nagy Ildikó néni a szövés mesterségét ismertette meg velünk. 

Péter Kitti

Algyőre készül a Mikulás
A jótékonykodó, a gyerekeknek ajándékot osztó Mikulás 

már készíti a csomagokat. A Mikulást december 6-án várják az 
algyői óvodában.
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Október 6-án az Álla-

tok Világnapja alkalmából 
az alsó tagozatosok vadas-
parki foglalkozáson vettek 
részt Szegeden.

Kedden, a Lel-
ki Egészség Napján 
Leléné Gonda Irén 
közösségépítő játékokat 
szervezett a napközis 
csoportoknak. A technika 
órákon egész héten meg-
található volt a kukorica, 
amelyből termésképeket, 
csuhéból pedig tárgyakat 

készítettek a gyerekek.
Pénteken minden tanu-

ló megnézte a szabadidő-
központban megrendezett 
agrárkiállítást, ahol kós-
tolhattak mézet, kecske-
sajtot, kolbászt és kecs-
ketejivó versenyen is ki-
próbálhatták magukat.
 A mezőgazdasági kiál-
lítás szervezőinek felhí-
vására rajzokat készí-
tettek az iskolások,

amelyet a kiállítás 
résztvevői megtekinthet-
tek a szabadidőközpont-
ban. A közönség szavazata 
alapján I. helyezett Benkő 
Cintia, II. Szűcs Lilla, III. 
Bodó Árpád 4. b osztályos 
tanulók munkái.

Az Önkéntesség nap-
ját ebben a tanévben is
megszerveztük. Ennek 
eredményeként a virá-
goskertek megújultak, 

gazdagodtak. Az alsó 
iskola belső udvari fal-
részére festettünk.

Külön szeretnénk kö-
szönetet mondani az aláb-
bi szülőknek, akik készsé-
gesen segítettek nekünk: 
Jaksa Zoltán, Jaksáné 
Tóth Katalin, Bakosné 
Fodor Edit, Bornemissza 
Tiborné, Pap Tibor, Győrfi  
Lászlóné, Bérczi Csilla, 
Tösmaginé Radics An-
namária.

Szebeni Lászlóné

ÖKO-HÉT az iskolában

Novemberi iskolai naptár
Időpont  Program
6.  Őszi szünet utáni első tanítási nap.
6. 7.00–17.00 Ebédfi zetés november hónapra (19 nap).
6. 15.00 Nyílt nap a Déri Miksa Ipari
  Szakközépiskolában (8. oszt.).
9. 15.00 Nyílt nap a Vasvári Pál Közgazdasági 
  Szakközépiskolában (8. oszt.).
9. 14.30 Kazinczy-verseny az 5-8. évfolyamon.
14. 17.00 Szülők Klubja.
21.  Magyar nyelv és irodalom – HEFOP 
  bemutató óra az 1.a osztályban.
13 – 17.  Nyílt napok az 1-4. évfolyamon.
20 – 24.  Nyílt napok az 5-8. évfolyamon.
27.  Fogyasztásszüneteltetési nap.
30-ig  Negyedévi szöveges értékelés. 

Kompetenciaalapú oktatás
Az Algyői Általános Iskola 2006. szeptemberétől a nyertes HEFOP 3.1.3. Felkészítés a 

kompetenciaalapú oktatásra elnevezésű pályázat keretében bevezette a kompetenciaalapú 
oktatást. Ezeken a tanítási órákon új módszerekkel (pár- és csoportmunka, kooperatív te-
vékenységek,…) tanítanak a tanárok – az alábbi osztályokban és tantárgyakat:

osztály kompetencia  tantárgy
 terület
1. a Szövegértés Báb-dráma ( C) Magyar nyelv és  irodalom (A)
 Szociális  Ember a természetben (A) Életvitel és gyak. ismeretek (A)
   Ember a társadalomban C Ember a természetben C 
2. a Matematika Matematika A Matematika C
 Szociális  Ember a természetben A
2. b Szövegértés Magyar nyelv és  irod. (A) Báb-dráma  C 
5. a Matematika Matematika A Matematika C
 Szövegértés Matematika B
 Szociális Ember a természetben C Osztályfőnöki A
5. b Matematika Matematika C
 Szövegértés Báb-dráma  C 
7. a Szövegértés Fizika B
 Szociális osztályfőnöki A
7. b Matematika Matematika A Matematika C Kémia B
 Szövegértés Magyar nyelv és  irod. (A)

Pályaválasztás
A Szülők Klubjában október 10-

én előadást tartott Szabó Katalin 
pályaválasztási szaktanácsadó az 
érdeklődő anyukáknak, apukáknak és 
gyerekeknek. A résztvevők hallhattak 
az önismeret, a pályaismeret, a pálya-
alkalmasság és pályaismeret fon-
tosságáról az iskolaválasztás előtt. Az 
érdeklődők segítséget kaphatnak az 
alábbi honlapokról: www.algyoiskola.
hu, illetve a www.epalya.hu .

A szegedi Széchenyi István Gim-
názium és Szakközépiskola végzős 
tanulója, Kovács Dominika tartott 
ismertetőt középiskolás tapasztala-
tairól, illetve az induló 9. évfolya-
mokról, valamint az iskolába történő 
felvételiről a 8. osztályos tanulóknak 
osztályfőnöki órán.

Diákok sportsikerei
Szeptember 16-án a Kereskedel-

mi és Hitelbank nevét viselő utcai 
futóversenyen iskolánkat 30 tanuló 
képviselte, akik 2,5 km-es távot 
teljesítettek.

*
Szeptember 20-án iskolánkat 

2 súlylökő csapat képviselte a 
Csongrád Megyei Atlétikai Csa-
patbajnokságon, ahol mind a fi úk 
(Belovai Tamás, Révész Richárd, 
Ocskó Csaba, Belovai Péter, Gál 
Péter), mind pedig a lányok csapata 
(Retkovszki Erzsébet, Tóth Enikő, 
Vér Krisztina, Baranyi Anita, Mol-
nár Dóra) aranyérmet szerzett. 

*
Október 8-án rendezték meg a 

Pick korosztályos futóversenyt, 
amelyen iskolánk tanulói két kor-
csoportban, 16 fős létszámmal in-
dultak. A legjobb eredmény Kopasz 
Bálint nevéhez fűződik, aki 2. he-
lyezést ért, de a többi versenyző is 
becsülettel végighajtotta a távot. A 
gyerekeket Varga Ágnes, Magosi 
Krisztina és Ficsór Barnabás kí-
sérte.

Ficsór Barnabás

Szeptember 20-án labdarúgó-
tornán vettek részt Szegeden isko-
lánk utánpótlás csapatai, amelyen 
az 1-2. osztályosok a 3. helyen, a 
3-4. osztályosok a 4. helyen végez-
tek.

Október 18-án került megren-
dezésre az első házi bajnokság az 
Algyői Sportcentrumban, amelyen 
az alsó tagozat 5 csapata vett részt 
37 ifjú labdarúgó palántával. Az 1. 
helyet a Jani Zoltán, Daróczi Dé-
nes, Sebők Ramón, Slebics Gábor, 
Bodó János, Bodó Máté és Bodó 
Árpád összeállítású csapat nyerte.

Az U13-asoknak (5–7. osztályo-
soknak) kiírt előkészítő bajnokság-
ban eddig 5 mérkőzést játszott az 
Algyő SK U13-as csapata. A fi atal 
focisták eddigi mérlege: 4 vereség 
és 1 győzelem a Makó FC ellen. A 
csapat tagjai: Sötét Ferenc, Nagy 
Berta László, Ibriksz Roland, Révé-
sz Máté, Rácz Kristóf, Belovai At-
tila, Horgosi Zsolt, Pap Vilmos, Tix 
Norbert, Kiséri Krisztián, Kovács 
László, Tóth Patrik és Kiss Bence. 

Krucsó Ákos

Ökofa az iskolában
Megjelent a folyosókon egy-egy ökofa. Iskolánk ökofájának 

8-8 ága van, amely az évfolyamokat jelöli. Az ökofára mind-
en osztály zöld leveleiket gyűjtheti, amelyet a zöld programo-
kon való részvételért, valamint a különböző pályamunkákért 
kapnak. Félévkor a legtöbb zöld levelet összegyűjtött osztály 
oklevelet fog kapni és év végén, jutalomkiránduláson vehet 
részt a győztes osztály összes tanulója. 
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Az ősz szépségei – a szépséget eredményező munka
 Az ősz beköszöntével nem csak az időjárás változik. Vége a 

nyaralásoknak, csökken a szabadban eltöltött idő, a napsugárzás 
sem olyan égető, mint korábban. A megváltozott körülmények 
természetesen a mindennapi szépségápolásra is hatással vannak! 
Az őszi hónapok kifejezetten alkalmasak a nyári bőrártalmak 
lehetőség szerinti helyrehozatalára. A nyári barnaság fokozatosan 
halványodik, igaz nem mindig egyenletesen. Ehhez hozzájárul 
az is, hogy a nyáron az UV sugárzás hatására megvastagodott 
hámréteg ezen időszakban fokozottabban válik le (látványos 
hámlás). Bőrünkön sötétebb világosabb foltokat fi gyelhetünk 
meg, eltüntetésükre több megoldás létezik:

– egy kiadós bőrradírozás után önbarnító krém, vagy szolári-
um használatával őrizhetjük meg barnaságunk,

– választhatjuk a maradandóbb és tökéletesebb megoldást is a 
halványítást, hámlasztást.

Manapság többféle eljárás és kozmetikum létezik, melyek 
segítségével egyenletes bőrszín és egészséges, szép arcbőr érhető 
el. Otthoni használatra választhatunk fehérítő és regeneráló ha-
tású oxigénes krémet, illetve gyümölcssavas (AHA) készítmé-
nyeket. Kozmetikusunknál kérhetünk AHA savas hámlasztó 
kezeléseket, mely során a bőr megújul, és hatékonyabbá válik 
a krémek és hatóanyagainak felszívódása. Fontos dolog, hiszen 
a hűvös, szeles őszi időben csökken a bőr hidratációja, rugal-
massága és vérkeringése. Ezen kívül a savak faggyúműködést 
szabályozó és fertőtlenítő hatásúak, így problémás bőr esetén is 
eredményesen alkalmazható az eljárás.

Létezik egy igen hatékony gépi eljárás is a mikrodermabrázió, 
azaz bőrcsiszolás. A csiszolás hatására a bőr „megnyílik”, ezáltal 
lehetővé válik a bőr megújulását szolgáló hatóanyagok gyorsabb 
és hatékonyabb felszívódása. Az eljárás sikerrel vethető be rán-
cok, aknék, hegek ellen, javít a problémás bőr állapotán és foltok 
halványítására is alkalmas. Általában már az első alkalommal 
jelentős a javulás. Azonban tartós eredményt csak kúraszerű al-
kalmazás során érhetünk el (4-8 alkalom).

Ezen időszak a legalkalmasabb a regenerálásra, ránctalanítás-
ra is, mert a nyár folyamán kiszáradt bőrt most kell felkészíteni 
a közelgő tél megpróbáltatásaira! A kényeztessük bőrünket egy 
kellemes arcmasszázzsal, otthoni ápolásnál viszont ne feledkez-
zünk meg a mindennapi arckrémezésről – például: E, C vitami-
nos, kollagénes, olívaolajas krémekkel.  
 A nyári papucsok és szandálok időszaka után a lábfej számára 

nem kis változást hoz a zárt cipők szezonja. Kellő ápolás híján 
a meleg hónapokban vízhiányossá vált lábak ősszel kiszáradhat-
nak. A száraz lábbőr repedezetté válik, így sokkal hajlamosabb 
a fertőzésekre. A cipő a bőr- és körömgombák szaporodásának 
egyik legoptimálisabb területe. A grapefruitmag-olaj és a gli-
cerin együttes hatása kiválóan védi és ápolja a láb bőrét.

Ebben az időszakban zárt cipőt viselünk, ezért a lábbeli 
kiválasztásánál fi gyeljünk arra, hogy a túl kis méret, vagy a nem 
megfelelő fazon, a kemény, rugalmatlan felsőrész és talp feltöri a 
lábat, tyúkszemet, az ujjháton pedig bőrkeményedést idéz elő.  

Ebben az időszakban a körmöket rövidre kell vágni. Nem csak 
azért, mert a cipő nyomja és beszakadhat, hanem akinek benőtt 

körme van – ilyenkor a cipő nyomása miatt –, érzékenyebb lehet 
és begyulladhat, ezért fontos a három-négyhetenkénti lábápolás. 
Fontos dolog, hogy ősszel a nylon harisnyák viselőinek számol-
niuk kell azzal, hogy megizzadhat a lábuk, melyen különböző 
frissítő spray segíthet. A hűvös hónapokra mindenkinek ajánlom 
a paraffi nos kéz- és lábápolást. A kellemesen meleg vitaminos 
pakolás nem csak a  száraz bőr ápolására alkalmas, de javítja a 
vérkeringést és az izületek lazítását is elősegíti.

A hidegben körmeink is sérülékenyebbek lehetnek. Nem min-
denki született olyan körmökkel, hogy meg tudja növeszteni, 
sokunknak igen törékeny, puha a körme. A problémák kiküszö-
bölésére megoldást jelenthet a műköröm használata. A műköröm 
sokak szerint ma már hozzátartozik az ápolt külsőhöz, ennek segít-
ségével mindig szép és ápolt lehet kezünk. A műköröm ideális 
megoldás azok számára is, akik nem szeretnek naponta lak-
kozni, manikűrözni, vagy nincs rá idejük. A tévhittel ellentétben 
a műköröm nem csak óriási hosszúságú és karvalycsőr formájú 
lehet. Vannak szerényebb, a természetes körmökhöz teljesen ha-
sonló formájú, színű és hosszúságú változatai is. nTéves nézet, 
hogy a műköröm alatt begombásodik a valódi. Csak arra kell 
fi gyelni, ha véletlenül megsérül, akkor minél hamarabb ki kell 
javíttatni, ellenkező esetben valóban jobban ki van téve körmünk 
a gombás fertőzésnek.
 A nyári erős napfény, a strandolás, a magas páratartalom a 

hajunkat is igénybe vette.  A haj száraz, fénytelen, rugalmatlan, 
és a fejbőr is száraz és fokozottan hámló lehet. Tanácsos bejelent-
kezni a fodrászhoz és a töredezett hajvégeket levágatni! Kérjünk 
hidratáló vitaminos krémpakolás, mely regenerálja a fejbőrt, a 
hajat fényessé, puhává és rugalmassá varázsolja. A napsugárzás 
a haj színét is erősen fakítja, sőt általában a szín sem egyenlete-
sen kopik. Érdemes fodrász szakemberre bízni ilyenkor a festést, 
a tökéletes hajszín elérése érdekében!

Ezekben a hónapokban sokan meglepődve tapasztalják, hogy 
fokozottan hullik a hajuk! Napi 50-100 hajszál kihullása ilyen-
kor teljesen természetes. Ha tartósan, ennél nagyobb mennyi-
ségben tapasztaljuk a hajszál vesztését, már kórosnak tekinthető 
a folyamat, és orvoshoz kell fordulni. (A hajhullást például 
vérszegénység, vashiány, gyulladás vagy hormonális problé-
ma is okozhatja.) Belsőleg élesztőtablettát, kovaföld kapszulát 
vagy csalánteát fogyasztva csökkenthetjük a hajhullás tüneteit. 
Külsőleg használjunk bojtorján hajszeszt vagy csalános sampont 
és hajöblítőt. Az utóbbit otthon is elkészíthetjük a következő 
módon: 2-3 evőkanál szárított csalánlevélből és 3 dl vízből 
főzetet készítünk, majd 5 csepp levendula olajat adunk hozzá. 
Langyos állapotban a hajunkat leöblítjük vele, majd egy kicsit 
a fejbőrbe is belemasszírozzuk. Utána máris száríthatjuk a fri-
zurát! Kúraszerűen néhány hétig, heti egy alkalommal használ-
hatjuk, hogy hajunk újra régi fényében tündököljön!

 Szabóné Tóth Zsuzsanna kozmetikus mester
 Hevesiné Sebők Andrea pedikűr-manikűrös 

és műkörömépítő
 Belovainé Bakos Erika női-férfi  fodrász
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Ismét akció!

A Hóvirág virágüzlet és
a Zsuzsi kozmetika újabb közös akciója:

Aki az egyik üzletben min. 2000 Ft,- értékben 
vásárol, 

illetve vesz igénybe szolgáltatást,
az a másik üzletben

egyszeri 10 %-os kedvezményben részesül.

Az akció 2006. november 6-tól december 6-ig tart.

 A kuponok december 31-ig érvényesek.

Hóvirág virágüzlet  Zsuzsi kozmetika

Algyő, Téglás u. 67.    Algyő, Bartók Béla u. 21.

Telefon: 06 / 30-318-0108 Telefon: 62 / 267-995

Várjunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Hirdetés

2 db jó állapotban lévő 

„F8” parapetes 

gázkonvektor

 eladó.

Érdeklődni lehet: 

06-30-248-71-99

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk

az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönet-
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Algyői lakos 

autó-villamossági 

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

Minőség, olcsó ár

Digi tv Algyőn is !!!
0Ft havidíj 1 éven át !

Az alapcsomagban 38 
digitális csatorna fogható
HBO csomag 1800 Ft/hó

Gyors, rugalmas 
bekötési  lehetőség.

Info, jelentkezés:
06/30/580-3108

 Burgonya 
(Kleopátra, Kondor) 

házhoz szállítva 
termelői áron egész 

évben 
kapható.

Algyő, 

Kastélykert u. 169.

Tel.: 06/20/988-5785

Algyőn 
72 m2-es 
3 szobás

 panellakás 
eladó

 9,8 millió Ft.

Érdeklődni: 70/611-2972

 Garantált 
hússertések 
150-180 kg-ig 

egész évben folyamato-

san kapható.

Telefon: 
06-20/988-5785

Saját termesztésű 
őrölt paprika 

eladó.

Érdeklődni: Téglás u. 87., 

telefonszám: 268-762 

Molnár Balázs

Mezőgazdasági képzések uniós támogatással!
Ezüstkalászos gazda – Aranykalászos gazda – Mezőgazdasági vál-
lalkozó – Mezőgazdasági gépkezelő – Méregraktár kezelő – Falusi 

vendéglátó – Növényvédelem 80 órás (zöldkönyv) – Környezet-
és természetvédelem, tanyaturizmus – Kommunikáció a falusi 

vendéglátásban
Tanfolyamonkénti összköltség: 10.000 Ft

Móra Ferenc ÁMK
Mórahalom, Barmos György tér 2.
Telelefon: 62/281-059, 70/3321-182

Jelentkezési lap letölthető: www.morahalom.sulinet.hu

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
algyői képviseleti iroda ajánlata

Helye: GYEVIÉP Kht. – Algyő, Kastélykert u. 16.
Telefon: 62/267-567

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig

Keresse fel irodánkat, hogy ügyfeleink körében 
üdvözöljük Önt is! 

Utazási költséget és időt megspórolva helyben 
megkötheti biztosításait. 

Pénzre van szüksége? 
Hitelközvetítés, közvetítési díj nélkül.

Különböző befektetésekre is lehetőség van.
További információért, káresemény esetén segítségért 

forduljon hozzám bizalommal:

Kőművesné Elekes Valéria biztosítási tanácsadó  
06-20-9384-102
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GYÜMÖLCSFÁK
                      GÖMBSZIVARFÁK
          SZŐLŐ, KÖSZMÉTE, ÁFONYA, MÁLNA

Sövénynövények, fenyőfák, magnóliák, orgonák.
rózsák, hortenziák, rhododendronok, díszfüvek.
30 fajta díszfa: gömbjuhar, gömbkőris, platán, fűz, 
galagonya, aranyeső, vérmogyoró, vérszilva, nyírfa,
díszkörte, szomorú eperfa, csüngő díszcseresznyefa,
hársfa, ámbrafa, páfrányfenyőfa, szelídgesztenyefa.

          Egyes díszfák, tuják akciós áron kaphatók!
                                    http://abeliaskert.atw.hu
               … TESCÓTÓL 100M 

Szeged, Körtöltés u. 3l.     Nyitva: h.-p.: 8-18   szo.:8-13

A méz édes egészség!
Győrfi  méhészet

30/451-3697
email: gylbee@freemail.hu

Termékeink: fajtamézek (akác-,virág-,
 selyemfű-, repce-,napraforgóméz), 

krém-, propoliszosméz, propolisztink-
túra, virágpor

Termékeink megvásárolhatók:
Algyő, Rodostó u.6.   

Algyő, Búvár u. 8.(faluházzal szemben)
Szeged, Mars tér piac

MEGNYITOTTUNK!

Szeretettel várjuk szépülni vágyó régi és leendő 

vendégeinket az újonnan megnyílt 

„TI-ZSU” szépségszalonban 
és szoláriumban.

(A takarékszövetkezettel szemben.)

Címünk: Algyő, Búvár u. 1647. hrsz.

Fodrászok: 

Hevesi Zoltánné „Zsuzsi” és Hevesi Tímea

Bejelentkezés: 06-30-578-9204, 06-30-492-9908

Nyitva tartás: hétfő: szünnap

kedd-péntek: 7-19 óráig

szombat: 7-13 óráig

GYÓGYCIPŐK és ORTOPÉD,
valamint utcai cipő készítése saját 

méretre, divatos fazonnal és színekben. 
Magánalapon és orvosi rendelvényre.

Telefonszám: 268-036

Ugyanitt bolti cipőkbe 
parafa lúdtalpbetét beépítése. 

(Megvárható!)

Cím: Gyógycipő Kft.
Algyő, Kastélykert u. 14.

Nyitva: 
hétfőtől 

péntekig: 
9-től 15 óráig.
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Önkéntesek segítettek
Október 9-én Önkéntesség napját rendeztünk, melynek es-

eményei iskolánk környezeti nevelési programjához szorosan 
kapcsolódtak. Az iskolaszépítés jegyében kerítésfestésre, ker-
trendezésre, termésképek készítésére került sor. Tanulóink 
megmutathatták társaiknak kedvenc állataikat a kisállat be-
mutató keretében, a sportkedvelők az egészséges életmódot is 
népszerűsítve kézilabdázhattak.

A programok lebonyolítását lelkes szülők is támogatták: Gol-
hovics Mária és családja, Gasparics János, akik a Sárga iskola 
kerítésének festésében vettek részt. Kocsisné Kukk Ildikó játékos 
órát tartott, Tiboldi Vilma Ilona termésképek készítésére taní-
totta a gyerekeket, itt Boldizsár Gáborné és Solymosiné Fehér 
Szilvia segítette munkájukat. Az önkéntes tanulók és felnőttek 
számára süteményt sütött Kovács Istvánné és Török Andrásné. 
Örömünkre szolgált, hogy a gyerekek ilyen nagy számmal vettek 
részt a programon. Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója 
nevében köszönjük a szülők aktív részvételét és lelkiismeretes 
munkáját.

Janek Erzsébet

CD-ROM bemutatón voltunk 
a könyvtárban

Szeptember végén CD-ROM bemutatón vett részt a községi 
könyvtárban a 7.a, a 4.b, az 5.b és a 3.b osztály. Ménesiné Juszti-
ka néni az évfolyamoknak megfelelő, különböző CD-ROM-okat 
mutatott be a gyerekeknek. Belenézhettünk a gyógynövények 
világába, Magyarország természeti kincseibe, képeket láthattunk 
földrengésekről, árvizekről, állatokról; az alsósok pedig színe-
zhettek Aprófalván és játszhattak Tapsi Hapsival és barátaival. 
Nagyon szépen köszönjük Jusztika néninek az élményekkel teli 
bemutatót!

Helytörténeti vetélkedő
Az Algyő Napja alkalmából megrendezett Szülőföldem, Algyő 

helytörténeti vetélkedőn I. helyezést ért el az 5.a osztályből Kiss 
Evelyn, Rozgonyi Nikolett, Belovai Nikolett és Bíbor Viktória 
csapata; II. helyezést ért el szintén az 5.a osztályból Solymosi 
Mercédesz, Sebők Alexandra, Boldizsár Gréta és Római Barbara 
csapata; III. helyezést ért el a 4.b osztály csapata: Szalai Hetényi 
Enikő, Boldizsár Anna, Temkó Bence és Misku Péter.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Mese- és prózamondó verseny
Az alsó tagozatos tanulók két korcsoportban versenyeztek az 

október 17-én megrendezett mese- és prózamondó versenyen. 
Az alábbi eredményeknek örülhettünk: 1-2. évfolyamosoknál I. 
Jaksa Vivien 1.a, II. Bacsa Vivien 2.b, III. Kőműves Ádám 1.a 
osztályos tanuló; különdíjat kapott Bangó Alexandra 2.b osz-
tályos tanuló. 3-4. évfolyamosoknál I. Kőműves Brigitta 4.a, II. 
Molnár Krisztián 4.b, III. Szűcs Lilla 4.b osztályos tanuló; kül-
öndíjat kapott Hodoniczki Gabriella 3.a osztályos tanuló.

Minden versenyzőnek gratulálunk a sikeres felkészüléshez!

Kajaksport eredmények
Az őszi hónapokban négy önköltséges versenyen vettek részt 

sportolóink. 
Szeptemberben a Velencei-tavon versenyeztek az utánpótlás 

korúak: Kovács Roland (31.), Szalontai Bence (33.), Jani Zoltán 
(26.), Jani Attila (30.).

A Bajor Nemzetközi Versenyen két algyői versenyző, Kopasz 
Bálint és Kopasz Máté 10 érmet szerzett egyéni, páros négyes és 
6 fős váltó versenyszámokban. Csapathajóban a vendéglátónk 
Hof versenyzőivel együtt versenyeztek.

Októberben Szolnokon Nagy Zoltán Emlékversenyen szere-
peltek a gyermekek. Kovács Roland – Kopasz Bálint páros hajó-
ban 4., Bakos Máté 8. helyezést ért el.

Szegeden a Csongrád megyei iskolák válogatottjai küzdöttek 
az első helyért a Pick futóversenyen, ahol Kopasz Bálint 2. lett.

Toborzó: várjuk azokat az 1996-97-ben született lányok 
jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a kajaksporttal. 
Jelentkezni vasárnaponként 16 órakor a Községi Edzőteremben 
lehet.

Kopasz Péter

Jól futottak
Október 2-án őszi futóversenyt rendeztünk iskolánkban az alsó 

tagozatosok részére, ahol a következő eredmények születtek: 1-
2. osztályos lányoknál: I. Korponai Dzsenifer 2.a, II. Molnár 
Fanni 2.a, III. Dékány Kira 2.a; fi úknál: I. Bozóki Richárd 2.a, II. 
Fehér Zoltán 2.a, III. Szvetnyik Martin 2.a osztályos tanuló. 3-4. 
osztályos lányoknál: I. Bús Melinda 4.a, II. Kőműves Mariann 
4.a, III. Terhes Fanni 3.a; fi úknál: I. Jani Zoltán 4.a, II. Miklós 
Péter 4.a, III. Kopasz Bálint 3.b osztályos tanuló.

Varga Ágnes

Apróhirdetés
Redőny, reluxa, harmon-

kaajtó, szalagfüggöny ké-
szítés. Telefon: 06-30-953-
0395

6 hetes németjuhász kölyök-
kutyák eladók. Ára: 
10.000,- Ft. Érdeklődni: 
Algyő, Géza u. 10., Tele-
fon: 06-70-291-4051

Nagyméretű fazék, bödönök, 
3-5-10 literes demizsonok 
eladók. Algyő, Kastélykert 
u. 76.

Pókerbajnokság december 1-
2-án a faluházban. Érd.: Laczi 
Zoltán, 06-70/21-50-375

Időseknek 

háztartási munkába 

besegítenék: 

450,-Ft/óra.

Jójárt Aranka

Algyő, Kőfal u. 17. 

Telefon: 268-268

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet,
hogy 

ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEMET 
folytatom.

Elérhetőségem változatlan:    
Algyő, Bányász u. 20. szám       

Szeged, Vár u. 2. szám
Telefonszám: 30/9-750-740
Dr. Gubacsi Enikő ügyvéd  

§ §

Civil tükör
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Agrárvásár és kiállítás
Október 13-14-én az algyői szabadidő-központban – az elmúlt 

évhez hasonlóan – színvonalas mezőgazdasági kiállítás volt.
Köszönetet mondunk a látogatóknak, valamint Algyő Na-

gyközség Önkormányzatának, Lovasklub Egyesületnek, a 
Nőegyletnek, a Gazdaköri tagoknak, a Faluháznak, a Gyevitur 
Kft-nek, a Nautilus Étteremnek, a Fáklyaláng Kht-nak, a Dé-
lút Kft-nek, a Lambris Kft-nek, a Nagy és Dénes Kft-nek, az 
Algyői Postának, az Algyői Általános Iskolának, a Szivárvány 
Óvodának, Bakos Andrásnénak, Tóth Kálmánnak, Újszászi 
Ilonának a segítségnyújtásért és a közreműködésért.

Külön köszönetet mondunk a kiállítóknak: a domaszéki 
Temesvári Hús Kft-nek, a Halácsi Kft-nek (kosaras), a Gulyás 
Pincészetnek, a Magyar Kecsketartók Országos Szövetségének, 
a SZEVAFÉM-nek, a Diász Kft.-nek, az Algyői Gazdakörnek, 
a Nissan Hovány és a Hovány Dél-Alföld Kft.-nek, Győrfi  
Lászlónak és Karasz Bélának (méztermékek).A fenti személyek, 
szervezetek és cégek nagyban hozzájárultak rendezvényünk sik-
eréhez és színvonalához.

Széll Szilveszter
gadaköri elnök

A könyvtár ingyenes, 
hangoskönyv látássérülteknek
Az algyői könyvtárban ingyenesen lehet könyveket és újságo-

kat, folyóiratokat kölcsönözni, helyben olvasni, a kézikönyve-
ket, CD-ROM-okat helyben használni. A video és dvd-fi lmek 
kölcsönzéséért beiratkozási díjat kell fi zetni.

Szívesen állunk a gyengén látó vagy látássérült lakosok 
részére. Elkezdtük a hangoskönyvek beszerzését. Ezek neves 
előadók által CD-re olvasott művek. A Somogyi-könyvtár han-
goskönyvtárából pedig könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk 
kérni az igényelt műveket, melyek hangkazettán is rendelkezésre 
állnak.

A teleház és az eMagyarország Pont használata térítésköteles, 
bárki (a könyvtárba való beiratkozás nélkül) igénybe veheti.

Díjai: internet 120 Ft/óra (minimum díj: 100 
Ft), számítógép-használat 100 Ft/óra, nyomta-
tás: fekete szöveg 20 Ft/oldal, fekete kép 50 Ft/oldal, 
színes kép mérettől függően 100-400 Ft/oldal, szken-
nelés 50 Ft/kép, fénymásolás A4-es 10 Ft/oldal, A3-as 20 Ft/
oldal, faxküldés 150 Ft/oldal belföldre, 300 Ft/oldal külföldre, 
faxfogadás 50 Ft/oldal, spirálozás 200-350 Ft-ig terjedelemtől 
függően.

A könyvtár nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda, péntek: fél 10-
12 és 13-18 óra között, csütörtök: 13-18 óra között, szombat: 
9-12 óra között.

Socrates-Comenius 
partnertalálkozó Londonban

A Socrates-Comenius pályázat keretén belül a harmadik 
évet összegeztük, illetve a három év munkáját foglaltuk össze 
a partneriskolákkal. A találkozót ezúttal a londoni Our Lady of 
Lourdes iskola szervezte meg. A megbeszéléseken jelen voltak 
a parneriskolák Ausztriából, Finnországból, Litvániából és Ma-
gyarországról.

A katolikus angol iskola szeretettel fogja össze a különböző 
nemzetiségű Angliában élő gyerekeket az intézményében és 
vendégeit is hasonlóan fogadta.

Május 21-én érkeztünk meg a varázslatos angliai városba, 
Finchley-be, ahol az iskola és a szállásunk is volt. Másnap ter-
mészetesen első utunk az iskolába vezetett, ahol a kollégák és a 
tanulók nagy szeretettel üdvözöltek bennünket. Megismerked-
hettünk az angol iskolarendszerrel, tanítási órákon vehettünk 
részt, beszélgethettünk a gyerekekkel, akik nagyon élvezték 
feladatukat, az iskola bemutatását. Érdeklődtek, jegyzeteket 
készítettek a partneriskolák életéről. Közös kirándulásokon ve-
hettünk részt: meglátogathattuk a kétezer éves, római kori várost, 
Verulaniumot és alkalmunk volt London központját is megnézni. 
Nagy élmény volt ott lenni, beszélgetni, tapasztalatot szerezni. 
Egy hatékony továbbképzésen is részt vehettünk: Andy Hind 
tartott előadást (”Learning int he 21st Century”) Tanulás a 21. 
században címmel, amelyben a tanulás tanítása került előtérbe.

Május 25-én megtartottuk a Socrates-Comenius Partnerta-
lálkozó értekezletét, ahol beszámoltunk az elvégzett egyéni 
és közös feladatokról, bemutattuk a jövő témáról készített 
munkánkat, az ökocsomagot, amelynek darabjait a tanulók 
készítették újrafelhasznált anyagokból. A program három éves 
összefoglalásából receptes könyv született a partnerországok 
kedvenc ételeiből. Aznap este nemzetközi összejövetelem 
köszöntöttek minket az iskola képviselői, a szülők a saját nemze-
ti ételeikkel kedveskedtek és alkalmunk volt megismerkedni az 
iskola egyetlen magyar tanulójának szüleivel is. Nagy öröm volt 
számunkra is ez a találkozó!

A. T. 

Megvásárolható könyvek
Az algyői könyvtárban az alábbi kiadványokból lehet vásárol-

ni:
Újszászi Ilona: A szabadság pillangója
Ki kicsoda Algyőn?
Algyő a maga kenyerén
Süli András
Rénes Imre: „Így írtok” – én
Herke István: Nagyfa árnyékában
Mit sütöttek ki az algyői asszonyok?
Pálné Lele Ilona: Ördögszekér

Kirándulás a szabadidő központban
Október 13-án a Szivárvány óvodások megtekintették a 

Mezőgazdasági kiállítást.
Lovas kocsival és autóbusszal tettük meg a hosszú utat.
A hatalmas hangárba csodálkozva nézelődtünk, közben 

„Mézes Maci” kínálgatta arany sárga nektárját és megkóstolhat-
tuk a kecskesajtot is. Az óvodások és az iskolások által készített 
rajzok díszítették a bejárattal szembeni falat. Kitörő örömmel 
fedezték fel a gyerekek a sarokban szerényen megbúvó malac-
kákat. A szebbnél szebb virágok között érdekes gépeket láthat-
tak, melyet néhányan ki is próbálhattak. A bátrabbak részt ve-
hettek a kecsketej-ivó versenyben is.

A pónilovas kocsikázás után fáradtan, de tele élménnyel 
érkeztünk vissza az óvodába.

Reméljük jövőre is megtekinthetjük a kiállítást, mely fe-
lejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára!

Csíkos Ibolya

Civil tükör
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A mindszenti kalács
Édesanyánk ránk adta a kabátot. Hova megyünk? – kérdeztük öcsémmel, 

mivel a játék miatt nemigen volt kedvünk az őszi borongós időben útra kelni. 
Édesanyánk útközben, amíg kiértünk a temetőbe, hiszen oda igyekeztünk, el-
mondotta elindulásunk okát, ki-mindenki nyugszik ott családunkból, akiket mi, 
gyermekek nem ismertünk, de édesanyánk elbeszélését hallgatva róluk egyre 
inkább gazdagabbnak éreztük magunkat. Hát igen, azok is hozzánk tartoznak, 
mert édesanyánk azt is elmondotta, hogy nem csak azért megyünk ki a temetőbe, 
hogy emlékezetbe idézzük egykor élő szeretteinket, hanem azért, hogy ott, ahol 
nyugszanak, imádkozzunk érettük. Nagyanyámra pillantottam, aki velünk jött. 
Ő már két gyermekét temette el, a harmadikat szinte úgy vette, mint akit már 
sohasem lát, elsodorta a háborúság bizonytalansága. Élt ugyan, de hol?

Gyalog mentünk. Volt idő meghallgatni a régi idők dolgait. Figyelmesen lestük 
a szavak újdonságát, s készülődtünk, milyen is lesz. A temető kapuban virágot 
árultak és hangosan kínálgatták a „mindszenti kalácsot”. Mivel igyekeztünk, 
nem vetettünk rá különös gondot. Kivilágított sírok között haladtunk a mieink 
nyughelyéig. „Mennyi ember! – csodálkoztam, s milyen csendben vannak.” Ma-
gukba merülve, mereven a sírokra szegezett szemmel úgy látszik, gondolkoznak, 
némelyik keresztet vetett, innen tudtam, hogy imádkoznak. Minden olyan ün-
nepélyes volt. Olyan áhítatos és olyan békés. A fel-fellobbanó lángocskák, a 
virágok erős illata kiemelt a mindennapok világából, s egy másik világba emelt. 
Emlékeztek, s felnőttek, s mi gyerekek csodálkozva álltunk.

Azóta felcseperedtünk, s a temetőket is más szemmel nézzük. Olvastam már 
néhány sírverset, amelyeket azok írtak meg életükben, akik ott fekszenek a han-
tok alatt. Igen – megírták saját sírfeliratukat, készültek a nagy útra.

Dsida Jenő, a híres költő ezt íratta sírjára: „Megtettem, amit megtehettem, 
megadtam mindenki tartozását, felejtsd el vándor arcom földi mását.”

A sajószentpéteri temetőben olvastam Benedek Pista bácsi sírján: „Csak a 
nagy napot szerette, Örök örömül, csak a fényt kereste, S most övé lett, hogy 
ráborult az este.”

Félelmetesen komoly és felemelő sorok. Kiemelnek, felemelnek és egy más 
világba lendítenek, ami felé visszafordíthatatlanul tartunk mi is, vagy tán 
törekszünk is? Éppen itt lép be a történetbe a „mindszenti kalács”. Mi ez? 
Temetőkapuban kalácsot árulni? Mennyire idegen ez ma. Azért idegen, mert 
valamit elfelejtettünk. Mit felejtettünk el? A vallásos néprajz nagy tudósa, Bálint 
Sándor „Ünnepi kalendárium” című művében ír a mindszenti kalácsról. Ennek 
eredete ősi keresztény gyakorlatban keresendő. A Bibliát olvasó ember rá fog 
találni azokra az üzenetekre, amelyek megvilágítják ezt a mai ember számára 
már szokatlan dolgot. 

Dániel könyvében olvasom: „…váltsd meg alamizsnával bűneidet, és a sze-
gények iránti irgalommal gonoszságodat” …majd máshol: „alamizsnád fel-
hatottak Isten színe elé, és Ő  megemlékezett rólad.”…Tóbiás könyvében: „ az 
alamizsna megment a haláltól és megtisztít bűneidtől”… No jó, de mi köze en-
nek a mindszenti kalácshoz? Hát az, hogy a temetőkapuban régen összejöttek a 
koldusok, és az oda igyekvők magukkal hozták a kalácsot, hogy a szegényeknek 
adják. Ez az eredet. Később már nem hozták, hanem ott vették meg és adták 
a szegényeknek. Így akarták jóvátenni bűneiket és azokét is, akik a temetőben 
nyugosznak. Mély hitből fakadó tettek, mert mikor az elhunytakra emlékezünk, 
a magunk elmúlására is gondolunk, és adósságunkból így is törleszteni törek-
szünk. Ezért álltunk hát ott imádkozva a sírok mellett. Mi tulajdonképpen többen 
vagyunk, mint ahányan körülüljük az asztalt. Sokkal többen, és azok hozzánk tar-
toznak. Nagyanyám fegyelmezett komolysággal, messzire néző szemmel mondta 
az imádságot. Állt egyenes tartással, túlnézett a gyertyafényeken. Nem sírt, va-
lami biztonság áradt ki belőle. Olyan volt, mint egy „nagyasszony”, aki tudja, 
hogy nem őt szolgálják, hanem Ő szolgálja az életet. Minket! Milyen jó volt ezt 
átérezni akkor is, de még most is. A fájdalomban „állt”. Édesanyám megsi-
mogatta fejünket, elhunyt testvéreire gondolt, ő nem sírt. Milyen megrendítően 
komoly, amikor nem sírnak, de állnak és valahova messzire vetett tekintetükből 
mi gyerekek is erőt meríthettünk.

Alkonyodott, már csak a gyertyafények mutatták a kifelé vezető utat. Most, 
hosszú évek után, elgondolkozom a temetőt járva, és az ő ablakukon át, kik már 
elköltöztek ebből a világból, látom annak értelmét, amit kereszteléskor tesz az 
Egyház, gyertyát ad kezünkbe és azt mondja: „vedd a hit világosságát és őrizd 
meg az örök életre.”

Add meg nekik, Uram, az örök nyugodalmat!
Réthy István

A Nyugdíjas klub a Mátrában
A kirándulásra jelentkező 40 nyugdíjas már 

alig várta, hogy október 9-én végre elinduljon 
velük a busz a Mátrában, a Rudolf-tanyára. 
Gyöngyösre érve már a kirajzolódó hegyek, 
és az elterülő szőlős hegyoldalak látványa is 
gyönyörű az ember szemének, ám a Mátrába 
beljebb-feljebb haladva az élményt az őszi 
színek kavalkádja csak fokozta.

Mátraházától csak egy ugrás a Kékes-tető, 
ezért oda is elmentünk. A kilátóba csak a bátrab-
bak merészkedtek fel, és csodálták az eléjük 
táruló meseszép panorámát. A kis falvak, ta-
vak, a gyönyörű erdő látványa mindenkit 
lenyűgözött.

Folytatva utunkat, Galyatető előtt jobbra 
kanyarodva egy vadregényes, keskeny erdei út 
végén létrehozott arborétum – közepén a Ru-
dolf-tanyával. Egy erdészház és négy új, a mai 
igényeknek megfelelő kényelmes, modern, két-
szintes ház várta a társaságot. A csoport fele ez 
utóbbiban, másik fele az erdészházban kapott 
helyet. Az erdészház romantikája visszarepített 
a fi atalságunk idején megélt táborozási élmé-
nyekhez. A szobákban emeletes ágyak voltak, 
és mi „hatven” évesen boldogan másztunk a 
felső ágyakra, amihez néhányunknak bizony 
elkelt némi segítség.

Az esti program szalonnasütés és a tábortűz 
melletti éneklés, mókázás. Vidáman, jókedv-
vel telt el a nap.

A következő napon már 6 órakor ébredez-
ni kezdtünk, és a szokásos reggeli frissítők 
is előkerültek. Voltak, akik gyalogtúrára in-
dultak, élvezve a gyönyörű napsütést, mások 
kártyázva, olvasva, egymást ugratva töltötték 
a délelőttöt. A szakácsok pedig nekifogtak az 
ebéd- csülkös körömpörkölt – megfőzéséhez, 
ami olyan fi nom volt, hogy megnyaltuk utána 
mind a tíz ujjunkat. Ezután egy kis szunyóka 
következett. Kipihenve az ebéd fáradalmait, 
délután újra túrára indultunk, de ez már egy 
komoly, embert próbáló nagy lejtőkkel, izzasz-
tó emelkedőkkel, de soha el nem múló élményt 
adó túra volt. Estére kissé lehűlt a levegő, így 
a cserépkályha melegénél kártyázva, beszél-
getve múlattuk az időt.

A harmadik napon, mintegy levezetéskép-
pen. sétáltunk az erdőben, nézve a csordogáló 
patakokat, az erre a tájra jellemző növényeket, 
így a páfrányokat, tölgyeket, fenyőket és az 
erdő ezer színe rabul ejtett bennünket. Csak 
úgy áradt a természet adta nyugalom. Így 
ábrándozva, beszélgetve értünk vissza kis 
szigetünkre, ahol már füstölt csülökkel „meg-
bolondított” bableves csodálatos illata lenge-
dezett. Akik ezt a csodát létrehozták, azoknak 
köszönet jár. Köszönet a szervezőknek, a mes-
terszakácsoknak, a segítőknek, az autóbusz 
vezetőjének, valamint a résztvevőknek, akik 
mint „hangulatfelelősök” igazán kitettek ma-
gukért.

Az ebéd utáni csomagolást követően hazain-
dultunk. Elrepült ez a három nap! Szerencsésen 
hazaértünk, hogy folytatva a munkát, tervezve, 
álmodozva készüljünk az előttünk álló újabb 
szép napok kihívásaira.

Nyugdíjasok
(A nyugdíjasok köszönetüket fejezik ki Süli-
Zakar Mariann képviselőnek, aki az öregek 

napján fagylalttal köszöntötte őket. A szerk.)
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Anyakönyvi 
hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

November 02-03-ig 08.00-12.30-ig
November 06-10-ig 12.00-16.30-ig
November 13-17-ig 08.00-12.30-ig
November 20-24-ig 12.00-16.30-ig
November 27-30-ig 08.00-12.30-ig
December  01-jén 08.00-13.30-ig
December 04-08-ig 12.00-16.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

November 02-03.:  07.30-11.30 óra között.
November 06-10.:  12.30-16.30 óra között
November 13-17.:  07.30-11.30 óra között.
November 20-24.:  12.30-16.30 óra között.
November 27-30.:  07.30-11.30 óra között.
December 01-jén:  07.30-11.30 óra között.
December 04-08.:  12.30-16.30 óra között.

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038:

Hétfő     8-tól 12 óráig
Kedd     8-tól 11 óráig
Szerda   13-tól 16 óráig
Csütörtök    8-tól 10 óráig
Péntek     8-tól 12 óráig

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 
óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3., II. Rendelő I. emelet 102-es szoba.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

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

November  02-03. között 12.30-16.30 óráig.
November 06-10. között 07.30-12.00 óráig.
November 13-17. között 12.30-16.30 óráig.
November 20-24. között 07.30-12.00 óráig.
November 27-30. között 12.30-16.30 óráig.
December 01-jén  12.30-16.30 óráig.
December 04-08. között 07.30-12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI 

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

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

Születés:
Szendrei Editnek és Kiss Atti-

lának (2006. 09. 22.) Gergő; dr. 
Pördi Ágnesnek és dr. Bródy János-
nak (2006. 09. 28.) Márk; Gs-
cheidt Tímeának és Zakar Zsoltnak 
(2006. 10. 11.) Zsolt; Fodor Csil-

lának és Tóth Attilának (2006. 10. 
12.) Boglárka; Köteles Ritának és 
Szekeres Zsoltnak (2006. 10. 04.) 
Dorina; Huszár Edirnek és Farkas 

Dezsőnek (2006. 10. 08.) Benedek 
nevű gyermeke született.

Jó egészséget kívánunk nekik!

Haláleset:
Doktor László 2006. október 1-

jén elhunyt. Nyugodjon békében!
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„Állunk az idő sortüzében…”
A szabadság pillangói – 1956 Algyőn

Az 50. évforduló alkalmából Algyő is méltón emlékezett 
az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-
án. A rendezvénysorozat 10 órakor fi lmvetítéssel vette kez-
detét, ahol 1956-tal kapcsolatos 1 dokumentum- és 2 játék-
fi lmet láthattak az érdeklődők. A koszorúzásra 15 órakor, a 
felújított Országzászlónál került sor, ahol ünnepi beszédében 
dr. Marjanucz László történész, a SZTE Történettudományi 
Intézetének (Szeged) vezetője 50 év távlatából értékelte a 
fővárosban és vidéken történteket, szólt a külföldi visszhan-
gról, 1956 jelentőségéről, helyéről a magyar történelemben, 
a magyar nemzeti mitológiában. 

16 órakor a Faluház Galériában az „Igazat játszottak…” 
című fotókiállítást Bene Zoltán, az Algyői Faluház, Könyv-
tár és Tájház igazgatója nyitotta meg. A tárlaton közismert 
archív felvételek mutatják be a forradalom eseményeit, ar-
cait, ezek illusztrációjaként irodalmi idézetek és történel-
mi dokumentumok szolgálnak. A tárlat emléket állít 1956 
hőseinek, köztük a 18 évesen kivégzett Mansfeld Péternek, 
továbbá az algyői résztvevőknek: Áchim Sándornak, Mol-
nár Jánosnak, Szabó Dezsőnek, Tóth Józsefnek és Vidács 
Mártonnak. A kiállítás november 3-ig tekinthető meg a Fa-
luházban. 

Az ünnepségsorozat folytatásaként Újszászi Iloná-
nak, a Délmagyarország főmunkatársának A szabadság
pillangója – 1956 Szegeden, az egyetemen című 

interjúkötetéről beszélgetett a szerzővel Bene Zoltán. 
Az algyői vonatkozással is bíró, érdekes, tényfeltáró kor-
rajz megvásárolható a Könyvtárban és a Faluházban. A 
könyvbemutatót egy ősbemutató követte: egy évvel ezelőtt 
a Faluház munkatársa, Lele Istvánné beszélgetett Áchim 
Sándorral, amely beszélgetést videóra is rögzítettek. Ebből 
a több órás anyagból készült az a félórás dokumentumfi lm, 
melyben az algyői, önmagát forradalmárnak nevező, az ’56-
os eseményeket személyesen átélő férfi  vall élményeiről, 
életéről. Fontos meg-jegyeznünk, hogy Áchim Sándor 
2006. október 22-én, Szegeden az 1956-os magyar for-
radalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmával, mint 
a forradalom egykori résztvevője, a megtorlás elszenve-
dője 1956-os Emlékplakett kitüntetésben részesült. 

A fi lmvetítést Meister Éva „Csöndes kiáltvány” című 
előadóestje követte. Az est határon túli magyar költők 
költeményeinek és magyar népdaloknak montázsával érzé-
keltette a haza, a hazaszeretet, a nemzethez, közösséghez tar-
tozás elkötelezett hitvallást. A marosvásárhelyi színiakadémi-
án végzett, hosszú ideje Magyarországon élő művésznő
felemelő, szívhez szóló versmondása igazi tetőpontjává
 vált a nap eseményeinek. Szuggesztív, magával ragadó 
előadása mély hatást tett a hallgatóságra, méltó zárásaként 
az ünnepnek!

Bereczné Lázár Nóra – Bene Zoltán

Forradalom

ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Öt éves az Algyői Tájház
Ötödik születésnapját ün-

nepelte október 7-én az Algyői 
Tájház, mely az Algyői Fa-
luház. 

Az ünnepséget Ménesi 
Lajosné könyvtárvezető 
köszöntője vezette be, majd 
Molnárné Vida Zsuzsan-
na alpolgármester asszony 
idézte föl a tájház kialakí-
tásának, születésének körül-
ményeit. Ezt követően Lele 
Istvánné, a tájház jelenlegi 
gyűjteménykezelője az SZTE 
Vántus István Zeneművészeti 
Szakközépiskola diákjait 
szólította a közönség elé, akik 
barokk zenét játszottak. Őket 
Gyubák Zoltán, a Móra Fe-
renc Népszínház tagja követte, 
majd Zombori Györgyi és Tóth 
Antal (tekerő) népi dallamok-
kal szórakoztatta a megjelen-

teket. A hangulatos, változatos 
műsor végeztével Ménesi La-
josné bőr emléktárgyakat (Tóth 
Attila szegedi bőrdíszműves 
alkotásait) adott át a tájház 
adományozóinak. Végül a 
Juhász Antal néprajzkutató, 
nyugalmazott egyetemi tanár 
„Házak, munkák, emberek” 
című kiállítását Bene Zoltán, 
az Algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház igazgatója nyitotta 
meg.

A tájház adományozói: 
Ambrus Istvánné, Bai István, 
Bakó Jánosné, Bakó Tibor, 
Bakos Dezsőné, Bakos Máté, 
Bakosné Fekete Mária, Barna 
Lajosné, Beck Gábor, Borbély 
János, özv. Borbély Jánosné, 
Csikós Mihályné, Czirka Vi-
tályosné, Gera Imre, Gonda 
Józsefné, Győrfi  József, Hajdú 

Mihály, Harcsás Gizella, 
Hegedűs Józsefné, Herczeg 
Anna, Herczeg Józsefné, Her-
ke István, Honti Katalin, Jani 
Lilla, Jani Ivett, Jani Melinda, 
Jani Attila, dr. Kardos Mihály, 
Karsai Lászlóné, Kátó Sándor, 
Kis Mihályné, Klatka Gyula, 
Kormányos Sándor, Kovács 
Antal, Kovács Ferencné, 
Kovács Mihály, Kovács Mik-
lós, Kovács Sándorné, Lele 
Lajos, Lele József, Majoros 
Ferenc, Mészáros Balázs, 
Molnár Balázs, Molnár Mi-
hály, Molnárné Vida Zsuzsan-
na, Móra Józsefné, Németh 
Gyuláné, Némert Sándorné, 
Novák Jánosné, Pál József, 
Pál Sándorné, Pataki Józse-
fné, Paulisz Béláné, Petróczi 
Sándor, dr. Piri József, ifj. 
Podonyi Károlyné, Polgár 

Gyula, Radics Balázs, Rózsa 
Szilveszterné, Süli Jánosné, 
Süli Károlyné, Szabó István, 
Szabó József, Szalontai Fe-
rencné, Széll Szilveszter, Sze-
keres István, özv. Szilágyi La-
josné, Terhes Lászlóné, Tóth 
Kálmán, Török József, Török 
Márta, Varga János, Varga 
Zsolt, Vincze Sándorné, Zán-
thó Csabáné, Vida János. 

A tájház udvarán Bakos Ist-
ván jóvoltából az évfordulóra 
elkészült a kerekes kút is, 
Honti Katalin pedig Nógrád 
megyei viselettel gazdagította 
gyűjteményünket.

Köszönjük nekik. Azok az 
adományozók, akik nem tud-
tak megjelenni az ünnepségen, 
a könyvtárban átvehetik az 
emléktárgyat.

B. Z. – M. L.-né
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Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
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Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
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Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Vásár a faluházban
NOVEMBER 02. (csütörtök) 8-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 03. (péntek) 8-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 09. (csütörtök) 9-13 óra:  Műanyag, vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 16. (csütörtök) 9-12 óra:  Margó méteráru, katonai ruha vásár.
NOVEMBER 21. (kedd) 9-13 óra:  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 22. (szerda) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 27. (hétfő) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.

Rendezvénynaptár
NOVEMBER 3. (péntek) 18 óra: Felolvasó-est a könyvtár-

ban.  
NOVEMBER 3. (péntek) 14 óra, NOVEMBER 4. (szombat) 

14 óra: Aranykalászos gazdatanfolyam a faluház emeleti klub-
termében.

NOVEMBER 6. (hétfő) 17 óra: Civil Vezetők Klubja a faluház 
földszinti kistermében.

NOVEMBER 7. (kedd) 12 óra: Filharmónia előadás-sorozat 
I. az Algyői Általános Iskola szervezésében a faluház színház-
termében.

NOVEMBER 7. (kedd)  8 óra: Pál Andrea falugazdász foga-
dóórája a faluházban.

NOVEMBER 8. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 
fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).

NOVEMBER 8. (szerda) 17 óra: Gulliver Klub. Vendég: Pető 
Bálint. Téma: A határon túli magyar várak. Az előadást tartók 
között az év végén egy kétszemélyes vacsorameghívást sorso-
lunk ki az Algyői Halászcsárda felajánlásában!

NOVEMBER 9. (csütörtök) 17 óra: AKIK (Amatőr Képző- 
és Iparművészek Köre – Szeged) kiállítás megnyitója a Faluház 
Galériában. A tárlatot megnyitja: Bene Zoltán, az Algyői Fa-
luház, Könyvtár és Tájház igazgatója. A kiállítás megtekinthető 
november 24-ig, munkanapokon 9-18 óra között.

NOVEMBER 10. (péntek) 14 óra, NOVEMBER 11. (szom-
bat) 14 óra: Aranykalászos gazdatanfolyam a faluház emeleti 
klubtermében.

NOVEMBER 10-12.: A Móra Ferenc Népszínház turnéja 
Temesvárra és környékére. Schiller: Ármány és szerelem című 
előadás bemutatói.

NOVEMBER 11. (szombat) 17 óra: „Egy darabot a 
szívemből…”  címmel válogatás Máté Péter dalaiból. Máté Péter 
Emlékest a Faluház színháztermében. Előadó: Mosonyi Ferenc. 
Belépőjegyek elővételben 500 forintért vásárolhatók a faluház-
ban, illetve 700 forintos egységáron a helyszínen. INFO-TELE-
FON: 62/517-172, www.algyo.hu. 18 óra: Algyői Borbarátok 
Szövetsége Márton-napi rendezvénye a tájházban.

NOVEMBER 15. (szerda) 18 óra: Gulliver Klub. Vendég: 
Bardócz Attila. Téma: Tibet, Dél-Kína. Az előadást tartók között 
az év végén egy kétszemélyes vacsorameghívást sorsolunk ki az 
Algyői Halászcsárda felajánlásában!

NOVEMBER 16. (csütörtök) 16-18 óra: a Prometheus Rt. 
Szaktanácsadása a faluházban.

NOVEMBER 17. (péntek) 18 óra: az Algyői Nőegylet 
taggyűlése a faluházban (Kovácsné Budai Éva).

NOVEMBER 17. (péntek) 14 óra, NOVEMBER 18. (szom-
bat) 14 óra: Aranykalászos gazdatanfolyam a faluház emeleti 
klubtermében.

NOVEMBER 22. (szerda) 17 óra: Magyar történelmi Arc-
képcsarnok előadássorozat a könyvtárban.

NOVEMBER 23. (csütörtök) 17 óra: Az Algyői Művészkör 
taggyűlése (Gálné Nagy Ildikó) a faluház földszinti kister-
mében.

NOVEMBER 24. (péntek) 14 óra, NOVEMBER 25. (szom-
bat) 14 óra: Aranykalászos gazdatanfolyam a faluház emeleti 
klubtermében.

NOVEMBER 25. (szombat) 9 óra: „Magyar szivárvány” cím-
mel Katalin-napi Nótaest az Algyői Faluházban. Fellépnek az 
ország neves magyarnóta énekesei, lesz citera- és cigányzene, 
néptánc. Belépőjegyek elővételben 900 forintért vásárolhatók 
a faluházban, illetve 1.200 forintos egységáron a helyszínen. 
INFO-TELEFON: 62/517-172, www.algyo.hu

NOVEMBER 28. (kedd) 15-18 óra: A Mozgáskorlátozottak 
algyői csoportjának taggyűlése a faluházban (Garajszki Éva).

NOVEMBER 29. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház 
emeleti klubtermében.

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13-16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16-19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és dr. 

Gonda János);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30-19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18-20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán  
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
17 óra: Sakk-klub,
17-18 óra: Yogagym stresszoldó torna.
Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30-19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Cson-
grád Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási 
Ágnes számlázási előadó).
Minden hónap harmadik csütörtökén 16-18 óra: Prometeus 
Rt. szaktanácsadás (Sztarovics Petra).
Minden hónap utolsó péntekén 18 óra: Algyői Nőegylet 
taggyűlése (Kovácsné Budai Éva).

Programajánló

Betlehemi jászol
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház pályázatot hirdet 

„Betlehemi jászol” címmel. A pályázatra olyan alkotásokkal le-
het benevezni, melyek Jézus születéséhez kapcsolódnak, a betle-
hemi jelenetet vagy annak résztvevőit ábrázolják, természetes 
alapanyagok (fa, agyag, csuhé, szalma, gyékény, vessző, ter-
mények, textil, bőr, papír, fémek, üveg, kő, mézeskalács) fel-
használásával, különböző kézműves technikák alkalmazásával 
készültek. A pályázatra korhatárra való tekintet nélkül bárki 
benevezhet. A gyerekek és felnőttek alkotásának értékelése kül-
ön kategóriában történik. 

Díjazás mindkét kategóriában: I. dij: 5000 Ft értékű, II. 
díj: 4000 Ft értékű, III. díj: 3000 Ft értékű vásárlási utalvány. A 
pályázatok beadási határideje: 2006. november 30. Kiállítás 
és ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. december 4. (hétfő) 17 
óra. 


