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Képeslap – a képeslapról  
Algyői anzix? Igen, így és úgy is létezik. Képeslapokat vásárolhatnék a 

faluról, kedves húgom. Formás betűkkel a hátoldalára kanyaríthatnám: 
„Üdvözlet Algyőről!”, s aztán postázhatnám... De én nem ilyen képes-
lapokat küldök neked, hanem képeslapokat írok – algyői villanásokról 
és arcokról, ízekről és szagokról, benyomásokról és érzésekről. Vagyis 
pillanatfölvételeket rögzítek magamnak, aztán átadom neked is. Most ép-
penséggel: algyői anzix – a képeslapokról.

Az üdvözlőlapként szolgáló algyői fotográfi ákon hosszan legeltethet-
néd a szemed. Az egyiken az egyetlen algyői köztéri szobor. A másikon a 
tájház sokféle adományból származó berendezése. És így tovább. Mintha 
szebbnek látná és láttatná Algyőt a fényképezőgép objektívje, mint azo-
knak a szeme, akik mindent szubjektíven értékelnek, mert már az anyjuk, 
a nagyanyjuk, a dédanyjuk, az ükanyjuk, a szépanyjuk is ide született. 
Az ősgyeviek jussa a faluval szembeni elfogultság, akár a tett lebecsül-
ése is. Sokszor az újgyevi betelepülő elfogulatlan szeme kell ahhoz, hogy 
meglássa és megláttassa a szépet, s főleg a jó szándékot, ami a gyeviek 
lakhelyét otthonossá teheti.

Algyői anzix? Igen. Ilyen az előző, a hangversenyről írt képeslapomra 
kapott válasz is. Nem tőled érkezett, hanem egy ismeretlen ismerőstől, 
aki a nevedben írt egy „képeslapot”. Úgy tett, mintha… Az is anzix, mely 
jellemzi e helyet, s az embert. 

„Drága, egyetlen nővérem, Ágnes!” – kezdődik a „képeslap”. „Nem 
múlik el nap, hogy ne jutnátok eszembe – kiváltképpen ilyen nagy, csa-
ládmegmozgató falusi ünnep alkalmával, mint a BÚCSÚ. Hol van már az 
idő, mikor még a régen elhagyott szülői ház körül egy-egy ilyen alkalom-
mal felforrósodott a levegő. Már hetekkel előbb elkezdődött a készülődés, 
hogy a meghívott vagy esetleg meghívás nélkül érkező vendégeket frissen 
meszelt, tiszta, virágoktól illatozó házban tudjuk fogadni…” – folytató-
dik a múltidézés, a jelennek szóló kritika. „…Tudod, nagyon fontos dolog 
az életben, hogy legyen az ember környezetében valaki, aki személyes 
példamutatással is hatni tud ránk. Az ingyen felkínált programok önma-
gukban nem feltétlenül tartanak számot a közérdeklődésre. Különösen, ha 
nem jelentkeznek rendszeresen. Nagyon nehéz megváltoztatni egy közös-
ség kultúrához való viszonyát! A messziről jött ember helyzetmegítélése 
a helyi viszonyok teljes körű ismerete nélkül – nem mindig helytálló…” 
– utasítja vissza az ismeretlen ismerős az algyőiek „kultúrszomjáról” 
írt, hangversenyes képeslapom. „…Most jut eszembe, hogy nálunk au-
gusztus huszadikán ünnepi megemlékezéssel egybekötött egész napos 
program lesz a helyi kulturális központban. Nem is tudod, mennyire 
örülnék, ha haza jönnétek az ünnepre…” – invitál a „képeslapíró” egy 
nemlétező faluba, mely az ő szemében Algyő ideálképe. Mert tény: itt és 
most nem rendeztek nagyszabású ünnepséget Szent István napján. Ellen-
ben az is tény, kedves húgom, hogy rendezvény rendezvényt követ – a tíz 
éve újjászületett, mert ismét önállóvá lett Algyőn. A szülinapi bulit idén 
szeptember utolsó hétvégéjén tartják – „megemlékezéssel egybekötött” 
másfél napos program lesz, tűzijátékkal. 

Most jut eszembe… De tényleg! Örülnék, ha hazajönnétek – Algyő 
ünnepére! De tényleg!

Ölel nővéred: Ágnes

Algyő napja
2007. szeptember 28-29.

Szeptember 28. (péntek)
16.30: Kiállítás megnyitó – a Faluház Galériában.
17.00: Könyvbemutató: az „Algyői séták. Tíz 

év – száz arc” című kötet szerzői, kiadói, 
szereplői találkoznak az olvasókkal – a 
faluház, színháztermében. 

19.00: A Móra Ferenc Népszínház bemutatója – a 
Faluház színháztermében.

  
Szeptember 29. (szombat)  
8.30: Koszorúzás Süli András szülőházánál 

– műsort ad: az Algyői Általános Iskola.
9.30: Koszorúzás a temetőben – szaval: Meis-

ter Éva.  
11.00: Ünnepi testületi ülés – a faluház szín-

háztermében.  
Himnusz – a Szegedi Dóm Énekkara 

előadásában; szaval és énekel: Meister 
Éva .

Ünnepi testületi ülés.
A Szegedi Dóm Énekkarának ünnepi műsora.  

Kitüntetések átadása.
Szózat – a Szegedi Dóm Énekkara 

előadásában. 
13.00: „Gulyáságyú” (2500 főre) – a 

szabadidőköz-pontban.   
18.00: A Hóra Táncegyüttes ünnepi műsora 

– a szabadidőközpontban.  
19.00: Tűzijáték – a szabadidőközpontban. 

 
21.00: Ingyenes éjszakai fürdőzés meglepe-

tésekkel – a Borbála Fürdőben.
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Borbála Fürdő programjai
Szeptember 10-től felnőtt úszásoktatás 

indul. Jelentkezni lehet a fürdő pénztáránál, 
vagy az 517-520-as telefonszámon.

Programok Algyő fürdőjében: gyerek 
úszótanfolyam, bébiúszás, gyógyúszás, 

úszó edzések – kedden, csütörtökön 15 órától, AQUAFIT-
NESS órák – jelentkezni lehet Magosi Krisztinánál a 
06/30/3369853 telefonszámon.

Minden szombaton 20-24 óra között éjszaki fürdőzésre várnak 
minden kedves vendéget.

Zárva tart, nem fogad vendéget szeptember 24-től 
– karbantartás miatt – a Borbála Fürdő. A nyitás várható 
időpontja: szeptember 29-én 8 óra.

Parkfenntartási napló
Mikor őszre fordul az idő, a fűnyírás helyét fokozatosan a 

lombtakarítás veszi át. Ilyenkor a csatornákat másodszor is kita-
karítjuk ott, ahol a nád teljesen benőtte.

Parkjainkban a fák pótlását is elvégezzük. A Bartók Béla utcai 
játszótérnek sövényből keretes jelleget adunk.

A körforgalom rózsáit szükségszerűen átültetjük, így más 
alakzatot alkotnak az ágyásokban. Ezzel előkészítjük a jövő évi 
egynyáriak helyét, azok megfelelő növekedését elősegítjük.

Árvácskákat ültetünk néhány ágyásba, virágládába.
Az elvirágzott hagymásokat felszedjük, tároljuk.
Ezúton kérünk minden algyőit: vigyázzunk parkjaink állapo-

tára! Mert például a Piac tér siralmas látványt nyújt, mikor hétről 
hétre újból és újból megrongálják. A környék lakóinak köszön-
jük a segítséget, hogy a szétdobált elemeket összeszedik és 
eljuttatják hozzánk! De közösen tegyünk azért, hogy ne le-gyen 
hiábavaló erőfeszítés, hogy egy szép parkot létrehozunk!

Gyeviép Kht.

Kertész leszek, fát nevelek

Szeptemberi teendők

Lomtalanítás
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 

hogy a településtisztasági kft. szeptember 15-én (szombaton) 
lomtalanítási napot tart.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az elszállításra kerülő 
lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatlanok elé!

A gyűjtés szelektív módon történik, ezért – lehetőség szerint 
– kérjük a papír, a műanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulla-
dékot elkülönítve előkészíteni.

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag 
a lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretű beren-
dezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, 
rongy, edény, eszköz, ablaküveg). A későn kihelyezett hulladéko-
kat, valamint az építési törmeléket, komposztálható hulladékot, 
állati trágyát, veszélyesnek minősülő hulladékokat (például ak-
kumulátorokat, vegyszereket) nem szállítja el a szolgáltató. 

Molnár Lajos
közterület-felügyelő

A füvünket még mindig 
rendszeresen kell nyírni. Ni-
trogén alapú műtrágyát még 
adagolhatunk. Az öntözés – az 
időjárás függvényében – legy-
en folyamatos!

Hagymások
A tavasszal felszedett 

virághagymák ültetésének itt 
az ideje. 

A nárcisz humuszos agyag-
talajban fejlődik legjobban. 
A friss trágyát nem tűri. Ha 
ágyásba kerül, a sortáv 20 cen-
timéter, a tőtáv 15 centi legyen. 
Ültetési mélységként 15 centi-
méter javasolt. A tulipán nem 
igényes a talajtípusra. A sortáv 
20 centiméter, a tőtáv 15 centi 
legyen. Ültetni 8-10 centimé-
ter mélyen elegendő. A jácint 
ültetésekor arra kell fi gyelni, 
hogy a gyökereket ne sértsük 
meg. A sortáv 12-15 centimé-
ter, az ültetés mélysége 10-15 
centiméter. Csoportosan ül-
tetve mutatnak a legjobban.

A liliomfélék a jó 
vízelvezetésű talajt kedvelik. 
Az ültető gödörbe alulra egy 
réteg kavicsot terítsünk szét, 
erre homokot szórjunk, ebbe 
kerül a hagyma. Ültetés után 
a talajt takarjuk le érett kom-
poszttal. Az ültetést a hagyma 

magasságának kétszeresével 
végezzük. A kardvirágha-
gymák gumóit szedjük fel! 
Száraz, szellős helyen szárít-
suk.

Ültetés
Az évelők tőosztása, majd 

elültetése is időszerű. Kivé-
tel ez alól a késő ősszel 
virágzó őszirózsa, krizan-
tém. Tőosztásnál minden föld 
feletti részt közvetlenül a talaj 
felett vágjunk le. A gyökereket 
kissé visszavághatjuk.

Palántázás
E hónapban ültethetjük ki 

az árvácska, százszorszép és a 
nefelejcs palántáit.

A szabadba vetett eg-
ynyáriak közül elszórhatjuk 
a körömvirág, szarkaláb, eg-
ynyári mák magjait. Így a 
következő évben korábban 
fognak virágozni. Ezek a telet 
jól tűrik. Az ágyást takarjuk le, 
például fenyőágakkal.

Dézsások
Hűvösebbre fordul az idő, 

ezért célszerű bevinni a kert-
ben álló leandert, pálmalil-
iomot, agávét. Teleltetésükre 
világos, szellős hely alkalmas. 
Ezután mérsékelten öntözzük!

Jó munkát! 
D. R.

Fogadóórák
Az algyői községházán fogadóórát tart  
a polgármester: szeptember 5-én, és 19-én, valamint október 3-án;
az alpolgármester: szeptember 12-én, és 26-án (szerdánként).

Bérletárusítás
Az arra jogosult algyőiek az autóbusz bérleteket átvehetik, il-

letve megvásárolhatják a faluházban október 1-jétől (hétfő) 5-
ig (péntek), naponta 9-16 óra között.

Algyői lakos 

autó-villamossági szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

AKCIÓ TUJÁKRA!
(10-20%  engedmény)
DÍSZFÁK, MAGNÓLIÁK, ÁFONYA
Szelídgesztenyefa, nyírfa, oszlopos aranyszil fa, gránátal-
mafa, vörös levelű japán juharfa, fenyőfák, tiszafák, 
sövény – és sziklakerti növények, virágzó díszcserjék, 
hortenzia, clematis, hamisciprusok, borókák, gömbtuják, 
kúszótuják,  szomorú barkafák, díszfüvek stb…
http://abeliaskert. atw.hu
Nyitva: szept. 11-től: hétköznap 8-18
szombaton: 8-13 óra között.
Telefonszám: 06-20-518-0038
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Megnyílt a Bóbita bölcsőde

Algyő gyarapodott: a Kastélykert és 
a Komp utca sarkán fölépült a Bóbita 
Bölcsőde. A nagyközség legújabb in-
tézményét augusztus 30-án adták át ün-
nepélyesen, miközben a kismamák és a 
kisgyerekek nyílt játszóházként próbálták 
ki, milyen a bölcsi – a hétköznapokon. 
Az algyői Egyesített Szociális Intézmény 
Bóbita Bölcsőde szeptember eleje óta 
fogadja a kicsiket.

Kérésből valóság

Levélben és beadványban is 
megerősítették kérésüket az algyői kis-
gyerekes családok: bölcsit szeretnének 
Algyőn. Az új intézmény fölépítését 
azért sürgették az anyukák, mert vissza 
szeretnének, vagy kényszerülnek menni 
a munka világába – kisgyermekük mellől, 
akit távollétük időszakában biztonságban 
szeretnének tudni. Az évtizedek óta föl-
fölbukkanó kérésének most azért engedett 
az önkormányzat, mert kiderült: a jog-
szabályok változása, a gyermekek el-
látását támogató, úgynevezett normatív 
összeg csökkenése miatt Szeged bölcsődéi 
nem fogadnak más településen élő kisde-
deket – emlékeztetett a megnyitón dr. Piri 
József polgármester arra, miért és hogyan 
született meg Algyő új intézménye. 

Idén másodszor vett részt algyői 
avatóünnepségen a térség országgyűlési 
képviselője. Dr. Botka László – az év eleji 
Borbála Fürdő-avató után – dicsérte az 
algyőieket a nagyközség legújabb létesít-
ménye, a Bóbita bölcsőde gyors fölépítése 
és átadása miatt. De beszédében – mint a 
szegedi kistérségi társulás elnöke – arra is 
kitért, hogy Algyőn nagy szükség lenne 
egy új iskolára, hogy a jelenlegi három-
ból végre egy épületbe költözhessenek a 
diákok és tanárok. E régi terv megvaló-
sításában – szerinte – Algyő számíthat a 
kistérség támogatására, s a pályázatokban 
rejlő lehetőségekre.

Játszóházzal avatták

Az ünnepségen részt vett Ratkai Imre, 
a szegedi kistérséget működtető cég 
vezetője, továbbá több algyői képviselő, 
intézményvezető is. S persze a kisgye-
rekes családok: míg a felnőttek meg-
beszélték, milyen szép bölcsit kaptak az 
algyői kicsik, addig az apróságok játszot-
tak – összerakták a Montessori-módszer 
jelképének tekinthető tornyot, dömpert 
huzigáltak, babáztak…

– A térség legkorszerűbb, több mint 
húsz kisgyermekek fogadására alkal-
mas intézménye lett az algyői bölcsőde 
– mondta a Kelemenné Takács Katalin 
tervei alapján készült, 85 millió forintos 
beruházásról Jankovicsné Veres Katalin, 
a helyi Egyesített Szociális Intézmény 
vezetője. Erről már a kisgyermekes szülők 
is meggyőződhetnek, mert szeptember 
elejétől 24 kisgyermekkel 5 gondozónő, 
2 kisegítő (dajka) foglalkozik. 

„Legek” a legkisebbeknek

Két bejáraton át léphetünk az algyői 
bölcsődébe: a csöppnyi kert és udvar 
felőli kapu a gyerekekkel például ba-
bakocsival érkezőknek kedvez; míg az 
épület főbejáratát azok használják, akik 
ügyes-bajos dolgaikat rendezik, például 
befi zetik a bölcsődei (naponta 297 forint-
nyi) étkezési díjat. – A szabványoknak 
és szabályoknak megfelelően építette 
föl a bölcsit az Erforex Kft., de a beren-
dezéseket is kifejezetten az ilyen intéz-
ményeket ellátó cég szállította – mu-
tatja az öltöztető-átadó szoba bútorait, 
a pelenkázó pultot, az apró mosdókat, 
aztán beljebb az altató ágyakat Janko-
vicsné. A Süni, illetve a Margaréta csoport 
színes dekorációi viszont a gondozónők 
ötletességét és kézügyességét dicséri. Az 
egyik csoportba a 1,5-2, a másikba a 2-3 
éves apróságok járnak: a tágas szobában 

játszanak, ismerkednek a táguló világ-
gal. A kicsik kíváncsiságát is kielégítő, 
a szerepjátékokat ihlető alapfelszerelést 
megvásárolta a nagyközség önkormány-
zata, de jó minőségű játék adományokat 
szívesen fogad a bölcsi, és minden algyői 
bölcsis. A gyerekek a bölcsőde teraszán 
is sok időt tölthetnek majd – szabad-
téri játékkal, illetve pihenéssel, ugyanis 
amikor csak lehet, itt szunyókálnak majd 
ebéd után.

Csillog-villog a krómozott beren-
dezésekkel, a legkorszerűbb szab-
ványoknak is megfelelően fölszerelt 
konyha. A főbejárattól nyíló folyosó bal 
oldalán a főzőkonyhától kezdve a „fe-
hérmosogatón”, a tápszer és tejkonyhán 
át a zöldség-, illetve húselőkészítőig 
és a szárazanyag raktárig minden, de 
minden megfelel a HACCP-követel-
ménynek. – Algyőiek dolgoznak az 
algyői bölcsődében, közülük mindenki 
rendelkezik a szükséges szakképesí-
téssel, vagy hamarosan befejezi ta-
nulmányait – mondja Jankovicsné, 
aki elárulja: az öt gonozónői állásra 
több mint ötvenen, míg a két kisegítői 
helyre több mint negyvenen jelentkeztek. 
Közben a konyha mellől nyíló lépcsőn a 
tetőtérbe jutunk. Az „emelet” nagy részét 
a konyha és az épület szellőzését bizto-
sító berendezések uralják, de maradt 
hely ruharaktárnak, a kazánháznak, 
mosókonyhának, szárítónak, sőt: egy 
nagyobb tárgyalóteremnek és irodának 
is. A földszintre visszatérve benézünk 
a lépcső mellett nyíló helyiségekbe is: 
például az egyik dr. Molnár Mária 
gyermekorvos birodalma; egy másik a 
bölcsőde szakmai vezetője, Gyömbér 
Kornélia irodája. 

A bölcsőde környékének parkosítása 
már elkezdődött, de udvarán jövőre foly-
tatódik a munka: pancsolót és homokozót 
is építenek – az algyői kisgyerekek nagy 
örömére.

A Bóbita bölcsőde megnyitóján Jankovicsné Veres Katalin 
(jobbról) intézményvezető köszönti a vendégeket – többek 

között Botka László országgyűlési képviselőt (balról) és Piri 
József polgármestert

Míg a falu vezetői átadták-átvették
 az algyői bölcsődét, az apróságok nyílt játszónapon 

gyűjtöttek élményeket a bölcsiről
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Óvodai 
térítési díj 

Az óvodai ellátás térítési díját 
az alábbi időpontokban fi zethe-
tik be a gyerekek szülei: október 
2-án (kedd) 7–17 óra között, no-
vember 5-én (hétfő) 7–17 óra 
között, december 3-án (hétfő) 
7–17 óra között.

Szüreti gyermekfesztivál
Szeptember 20-21. között szervezi meg az algyői óvoda 

hagyományos őszi szüreti mulatságát. Idén dióbél király-
fi t választanak: aki a legtöbb diót viszi az oviba, annak fején 
ékeskedik a királyi korona.

De egyéb őszi termést is örömmel fogadnak – például a bábok 
készítéséhez; köszönnék a szőlőt – a préseléshez, hogy a mustot 
kóstolhassanak a gyerekek; gyümölcsöt valamint terményeket 
(például szalmabála, kukorica, kukoricaszár, tök) is szívesen 
fogadnak – a dekoráció készítéséhez. 

A gyűjtés ideje: szeptember 10-18. között.

Ovis programok
Szeptember 19-én (szerdán): az ünnepi hét előkészítése. 

Szüreti hangulat megteremtése a környezetünk dekorálásával.
Szeptember 20-án (csütörtökön): terménybábok és gyü-

mölcsdekorációk készítése. Az elkészült alkotásokból kiállítás 
rendezése az óvoda zsibongójában.

Szeptember 21-én (pénteken): a kompetencia alapú óvodai 
neveléshez kapcsolódóan 

„Szüreti táncház bemutató”. Dióbél királyfi  választás. Szőlő 
préselése, must készítés, kínálgatás. Népi mesterségekkel való 
ismerkedés

A 2007-2008-as 
tanév rendje 

Tanévnyitó ünnepség az Algyői 
Általános Iskolában: szeptember 
3-án (hétfő) 8.00 órától, a Fehér 
iskolában.
2007. szeptember 3. (hétfő): 
a 2007-2008-as tanév első tanítási 
napja

Az iskolakezdésre a diáko-
kon, szülőkön és pedagóguso-
kon kívül a rendőrök is készül-
nek, hiszen a szünidőt követően 
a diákokban még benne él a 
nyár felhőtlen, kötetlen öröme, 
és igen nehezen térnek vissza a 
mozgásukat keretek közé szo-
rító szabályos közlekedésre. 

A következőkben – a veszé-
lyhelyzeteket elkerülendő –
bűn- és baleset-megelőzési 
problémaforrásokra hívjuk fel 
az olvasók fi gyelmét:

1. Gyalogosan közlekedő 
gyermekek balesetének gya-
kori oka lehet a fi gyelmetlen-
ség, hogy az úttestre hirtelen, 
szétnézés nélküli lép le, vala-
mint a tilos jelzésen halad át a 
gyerek. 

2. Sok esetben lehetnek 
baleset részesei a kerékpárral 
közlekedő gyermekek, akik 
tiltott helyen bicikliznek, nem 
tartják be a kanyarodásra vo-
natkozó szabályokat, a közle-
kedési lámpák jelzéseit, stb. 

3. Egyre több baleset követ-
kezik be amiatt, hogy a gye-
rekek nem szabályosan utaz-
nak a járműben (a biztonsági 
öv, a gyermekülés hiánya).

4. Az iskolatáskába helyte-

lenül pakolnak, ezért a gyerme-
kek fokozottan ki vannak téve 
annak, hogy bűncselekmény ál-
dozatává váljanak. Készpénzt, 
mobiltelefont, mp3-lejátszót, 
lehetőség szerint ne vigyenek 
magukkal az iskolába! Ameny-
nyiben gyermekünknél mégis 
vannak értékek, azokat ne a 
táska könnyen elérhető, külső 
zsebeibe pakolják, hanem a 
nagy, belső zsebekbe! 

5. Tömegközlekedési eszkö-
zökön a gyerekek iskolatáská-
jukat ne a hátukon viseljék, ha-
nem vegyék le, és tartsák 
szem előtt, hiszen a tömegben, 
lökdösődésben nehezen le-
het észrevenni, ha illetéktelen 
kezek kutatnak táskájukban 
értékek után. 

6. Az autóvezetők is fi gyel-
metlenebbek lehetnek az is-
kolakezdés idején. Ezért tisz-
telettel kérjük önöket, hogy 
fokozottan ügyeljenek a köz-
lekedési szabályok betartására, 
különös tekintettel az iskolák 
környékére, gyermekek bizton-
ságára!

Közreműködésüket köszön-
jük!

Szegedi 
Rendőrkapitányság

2007. október 29–31.     őszi szünet  
2007. december 22–2008. január 2. téli szünet
2008. március 21–25.      tavaszi szünet
2008. június 13. (péntek)      a 2007/2008-as tanév
       utolsó  tanítási napja

Iskolakezdés: mire fi gyeljünk?

Algyői kajakosok 
a szegedi Olimpiai Pályán

A Szegeden megrendezett Vidék Bajnokságon a Patrónus 
programban foglalkoztatott algyői gyermek sportolók, verseny-
engedély birtokában, megmérkőztek a helyezésekért. A csapat 
tagjai néhány napra kiköltöztek az Olimpiai Pályára, ahol az 
ezer méter hosszan sátorozó, több ezer sportoló közt az algyői 
csapat is jól érezte magát. Kihasználva a világszínvonalú pálya 
adottságait, néhány napon keresztül egy igen rövid, önköltsé-
ges edzőtábort szerkesztettek a hazaiak – vízen és szárazföldön. 
A budapesti klubok nem indulhattak ezen a versenyen, ennek 
ismeretében az algyői utánpótlás versenyzők egy kicsit felsz-
abadultabban küzdöttek.

Eredmények: Bús Melinda 9., Bús Bettina 15. páros hajóban; 
Mesterházi Nóra – Bús Hajnalka 12.; Kopasz Bálint 4.; Jani 
Zoltán 8.; Szalontai Bence 28.; páros hajóban Samu István és 
Kovács Roland a 14. helyezést érte el.

Kopasz Péter

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden 4. vasárnap (legközelebb szeptem-

ber 23-án) délután 3 órakor a római katolikus templomban. 
Mindenkit szeretettel vár:

Papp László református lelkész

Szolgáltató könyvtár
Az algyői könyvtárban nem található könyveket könyv-

tárközi kölcsönzéssel kérik el más könyvtártól. Továbbra is vár-
ják az algyőieket 9 számítógépes hozzáféréssel internetezésre. 
De emellett más irodai szolgáltatásokat is nyújtanak: például 
fénymásolás, spirálozás, laminálás. A munkanélküliek munka-
helykeresésre ingyen vehetik igénybe az arra kijelölt napon az 
internetet.

Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken: 9.30-12; 
13-18 óra között; csütörtökön: 13-18 óra között; szombaton: 
9-12 óra között.
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Könyvet kölcsönöz: 
a számítógép

2007. szeptembere jelentős fordulatot hoz az algyői könyvtár 
életében: a kézi, tasakos kölcsönzést felváltja a számítógép. A 
közel 15 ezer kötetes állomány gépre vitele tette lehetővé, hogy 
(Csongrád megyében) a községi könyvtárak közül az elsők 
között vezesse be az algyői bibliotéka a gépi kölcsönzést. Emlí-
tésre méltó, hogy Algyőn a könyveket és folyóiratokat ingyene-
sen, beiratkozási díj nélkül lehet kölcsönözni. Beiratkozási díjat 
csak azoknak kell fi zetniük, akik, videót, DVD-t, CD-t, CD-
ROM-ot kölcsönöznek. Ezek száma az utóbbi időben jelentősen 
növekedett, hiszen 220 video és dvd, 143 cd és cd-rom közül 
válogathatnak az olvasók.

Ízelítő: dokumentumok 
a könyvtárban

Az algyői könyvtárból kölcsönözhető dokumentumok közül 
néhány újabb – kedvcsinálónak.

Könyvek 
Isabel Allende: Zorro
Zorro fekete kalapját, mosó-maci álarcát, vagányul lendülő 

köpenyét, levegőbe „Z”-t hasító pengéjét világszerte jól ismeri 
több generáció. Nos, a jelen mű Zorró regénye, amelyből meg-
tudhatjuk, hogy a kezdetben a naivitásig jólelkű mesztic fi úból, 
Diego de la Vegából miként lett a rászorulók nemes szívű, félel-
met nem ismerő, legyőzhetetlen bajnoka…

Bernard Cornwell: Angolszász históriák. 1. rész, Az utolsó 
királyság

Az izgalmas történelmi regény a dánok (vikingek) és a keresz-
tény angolok harcát mutatja be.

Victoria Holt: Jezabel királyné
Az angol romantikus regény a Medici-trilógia harmadik 

kötete, Medici Katalin koráról, a hugenották és katolikusok har-
cáról szól. Előzményei: A kígyóasszony és Az olasz nő.

Anna Dale: Boszorkányoknak suttogó
Egy kamaszfi ú és egy boszilány kalandja a nagyhatalmú ősi 

varázskönyv eltűnt lapjainak keresése nyomán…
Brad Meltzer: A sors könyve
A népszerű amerikai bestselleríró regénye egy misztikus 

összeesküvés köré szövődik.
Biegelbauer Pál: Gyógyító illatok : aromaterápia
Josef Kunc: Villanyszerelés lépésről lépésre
Sinka Zoltán: Bűvésztanoda
A szakácsművészet bibliája
Gyümölcslevek házi készítése
Videodokumentumok, DVD-k 
Sharon naplója, A fantasztikus nagynéni, Sissi (a magya-

rok királynéja), Szabadság, szerelem, A kaktusz virága, 
Banánhéjkeringő, Pán Péter, Blinky Bill kalandjai, Garfi eld 
és barátai, Elfújta a szél, Szent Lajos király hídja, A szerelem 
hálójában, Anna és a király, A Vasálarcos, A fehér grófnő, Abi-
gél, Aranyoskám, Állítsátok meg Terézanyut!, Hattyúdal, Két 
félidő a pokolban stb.

Ismeretterjesztő videók és dvd-k
Kriston testreform, Festmények, Kötelező olvasmányok 

röviden, A Szent Grál nyomában; Luther, aki megváltoztatta a 
világot; Szentek legendáriuma, Az emberélet szentsége, Trianon,  
Örökségünk, Discovery Channel sorozatok: Repülőgépek és 
léghajók,  Horvátország …

CD-ROM-ok
Különböző felvételi példatárak, nyelvkönyvek, lexikonok, szó-

tárak, verstár, Bolygók világa, 3D lakástervező, 3D kerttervező, 
Feng shui, ECDL, Bibliatéka, Állatvilág, Növényvilág.

A kisiskolásoknak: Seholsincs kastély, Repülő kastély, A 
varázslatos emberi test, Manó-kaland, Aprófalva, Alice Cso-
daországban, Grimm mesék…

Újságlapok
Néhány újság, folyóiratcím a 29 féléből: GameStar, Számí-

tástechnika, Jogtanácsadó, Burda, Otthon, Szép Házak, Ezer-
mester, Kapu,  Rubicon, HVG, 168 óra, Anyák Lapja, Kertészet, 
Witch…

A Mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők egyesül-
etének algyői csoportja szeptember 12-én (szerdán) 15 órai 
kezdettel tartja soron következő klubnapját a faluházban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk klubtagságtól füg-
getlenül.

A vezetőség nevében: Sermann József
Redőny, reluxa, harmonika-ajtó, 

szalagfüggöny készítés. Tele-
fon: 06-30/953-0395.

Számítógép javítást és – bővítést 
vállalok. Telefon: 06-70/333-
3596.

1 db szieszta gázkályha és kinyit-
ható kanapé újszerű állapotban, 

szép huzattal eladó. Algyő, 
Kosárfonó u. 26. Telefonszám: 
62/267-102

Algyői 2 szobás, bútorozott pa-
nellakás garázzsal, vagy anél-
kül, hosszú távra, fi atal párnak 
kiadó. Érdeklődni: 06-20/371-
5119

Aprók

Lovasnapok – összefogással
Évről évre egyre több lovas, egyre több fogat és egyre több 

kíváncsi ember látogat ki az algyői lovas napokra. Évről évre 
egyre színesebbek a kísérőprogramok (a teljesség igénye nélkül: 
az idén az algyői civil szervezetek mellett a Kecsketenyésztők 
Országos Baráti Köre ismét velünk tartott, eljöttek a martonosi 
nyugdíjasok, Újszentivánról is érkezett baráti társaság főzni). 
Énekelt a Parlandó Énekegyüttes és táncolt a szegedi Babszem 
Tánccsoport, koncertet adott a sándorfalvi lakodalmas zenekar 
és a L’amour. A tombolán a fődíj az idén is egy csikó volt.

Külön öröm, hogy egyre több ember érzi magáénak a ren-
dezvényt, évről évre többen segítenek a szervezésben, a hátté-
rmunkálatokban, az előkészítésben, az utómunkálatokban. Sze-
rencsére egyre többen jönnek ki – ezért is köszönet mindenkinek! 
Köszönet a háttérmunkásoknak, mindazoknak, akik sokat tettek 
értünk, sokat tettek a lovasnapokért, ám a nevüket nem akarták 
nyilvánosságra hozni.

Bakos István

Algyői tehetséges ifjak kerestetnek!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház az idén is szeretné 

megrendezni helyi Tehetségkutató versenyét. Várjuk mindazok 
jelentkezését, akik szeretnék tudásukat, képességeiket, tehetsé-
güket bemutatni a közönségnek a következő kategóriákban:

Előadóművészet: ének, hangszeres zene, tánc, vers- és próza-
mondás, parodizálás. Alkotói tevékenység: versírás, zeneszerzés, 
képzőművészet. Egyéb tevékenység: bűvészkedés, tornamutat-
ványok, stb.

Mindegyik kategóriában lehet egyéni vagy csoportos produk-
ció! Jelentkezési korhatár: 12-30 év. Jelentkezés személyesen a 
faluházban: szeptember 5-ig. Válogatás és elődöntő: szeptem-
ber 8. (szombat) 16 óra, szeptember 13. (csütörtök) 16 óra. 
Döntő és gálaműsor: szeptember 15. (szombat) 16 óra.

Minden kategóriában az első helyezettek értékes jutalomban 
részesülnek!

Lele Istvánné

120 m2-es Layher homlokzati állvány 
bérbe adó.

Érdeklődni: Suti István – telefonszám: 
06-30/987-4060.
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„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

Burgonya
termelői áron 

kapható
(kleopátra, kondor)

Algyő, 
Kastélykert u. 169.

Telefonszám:
 06-20-988-5785; 

62/267-266

Kertészkedjen ve lünk!
Parkosításhoz, cserepes illetve balkon növényekhez, 
jó minőségű Általános virágföld, 
valamint Kerti komposzt 
kedvezményes áron kapható!

Kiszerelések:
Virágföld:       55 l, 110 l        
Kerti koposzt: 55 l, 110 l  

Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/9145112
           06-20/5988836

 

Frisset, házit!!!

Húshibrid házi baromfi , 
folyamatosan 
előjegyezhető!

– hús hibridek 1,5-2,4 kg 
– éves kakasok 5-6 kg       

(októberre.)

Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/914-51-12

06-20/598-88-36

 

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
jóga tanfolyamot indít 

az Algyői Általános Iskolában
(Algyő, Kosárfonó u. 16.)

szeptember 4-től,
keddenként 18.30-20.30 óráig.

Oktató: Papp Magdolna
Telefonszám: 20/44-80-909

Jelentkezni a tanfolyam helyszínén és időpontjában lehet.
Kényelmes gyakorlóruha és polifoam matrac ajánlott.

A tanfolyam ára 9.500 Ft/3 hónap 
(diák, nyugdíjas, GYES 8.000 Ft/3 hónap)

Lajstromszám: AL 1148 
OKÉV: 06-0146-04

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor

kedvezményes vezetői tanfolyamot indít

2007. szeptember 7-én (pénteken) 17 órakor Algyőn

További információ:
Borbélyné Gyöngyi: 20/398-1137
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Nyári ünnepek
Szent István királyunk ünnepén eddig 

sem elégedtem meg az I. István elnevezés-
sel, hanem következetesen Szent Istvánt 
mondok és írok, ezért keresem is e „szent” 
szó jelentőségét. Egy szent mindig zavarba 
hoz bennünket kihívásaival. Talán éppen 
ezért nagyon megoszlanak a „válaszok” a 
szentek kihívásaira.

Van, aki el sem jut odáig, hogy zavarba 
jöjjön: néhány szövegemlék vagy képi 
ábrázolás fel-felötlik benne e szó hallatán, 
de nem kérdez tovább. Kár. A kérdezés min-
dig az értelem jele.

Van, akit már a „szent” fogalma is ir-
ritál: küzd is ellene magában a maga esz-
közeivel, sejt ugyan valamit ebből a „más”-
ból, de „őse saslakára szédeleg, ha néha 
felpillant” (Kölcsey). Marad inkább ide-
lenn és tiltakozik. Ha drámát ír róla, saját 
előítéleteinek sablonjaival igyekszik „mai”-
vá kozmetikázni a „művészi szabadság” 
igen különösen értelmezett érve alapján. 
Walter Nigg schweitzi evangélikus teológus 
írja a Szentek visszatérnek című könyvében: 
„A szentek nem szokványos emberek, tudo-
mányos pedantériával, pszichológiával nem 
lehet közelükbe férkőzni. A pszichoanaliti-
kus szemlélet is könnyen leleplezéssé fajul, 
ami viszont a közönséges gondolkodásnak 
kedvez. Az igazság kötelez bennünket, ez 
igaz, az igazság cinikus felfogása azonban 
nem sokat ér.” Joggal mondja Bonhoeffer: 
„Aki az igazságot cinikusan mondja, az ha-
zudik. Azért hagy űrt maga mögött a mo-
dern színház, mert nagyra van azzal, hogy 
hősiesség nélküli hősöket mutat be. Ezek-
nek aztán nincs kisugárzásuk.” „Ha a tör-
ténetíró nagyon pontos akar lenni, keveset 
mond nekünk a szentekről. A régi legendák 
sokkalta többet mondanak azzal, hogy a 
mélységes valóságokat hasonlatszerűen 
ábrázolják.” (Bernanos)

Van, aki áhítatos módon sejt valami 
többletet: ahogy megtapasztalja saját 
esendőségét, bűnös mivoltát, s lelke mélyén 
nem akarja azonosítani magát ezekkel a 
„gyöngékkel” (Madách szava), s a szentek-
ben eszményt, menedéket keres és talál is.

Van kereső ember, aki alaposan utánajár 
a szent életének: kutatja a korszakot, a kor 
szellemét, szokásait, s ebben keresi, „Ki is 
volt?” Jelen esetben: ki volt Szent István 
mint szent?

Igen sokat írtak szent királyunkról, a le-
gendáitól kezdve a XX. század nagy össze-
foglaló műveiig. Jelentek meg róla színda-
rabok, tanulmányok, versek, zeneművek. 
Az ezeréves magyar történelemben el nem 
halványuló fénnyel ragyog emléke.

Lehet nagy, látványos ünnepségeket 
rendezni, de mértéktartással. Hiszen a lát-
ványosság külső jelenség lévén csak utal a 
láthatatlan belsőre, és kár lenne, ha a külső 
feledtetné a lényeget. Hiszen a lényeg min-
dig láthatatlan.

Szent István életében ezt a zavarba ejtő 
láthatatlan lényeget szeretném keresni. Úgy 
gondolom, hogy a lényeg akkor mutatja 
meg igazi arcát, ha ezt a láthatatlan lényeget 

keressük. Ennek egyik alappillére az a belső 
meggyőződés is, hogy nem „Ő” választ 
pályát, hanem felismeri hivatását, és hű 
marad hozzá egészen a haláláig. E mögött a 
felismerés mögött a hit áll őrt, s csak a sze-
mélyes Istenbe vetett hit bennünk gyökeret 
eresztő mélységeiből érthető.

Egy uralkodó, ha nem hivatásszeretetből 
fakadóan cselekszik, diktátor lesz. Szent 
Istvánról jegyezte föl a történetíró, hogy 
évente letette az uralkodást az Isten előtt – s 
mondotta: „A Te ajándékod ez Uram, hogy 
népemet szolgáljam. Ha akarod felveszem, 
ha akarod, nem”. Ezért választotta az egyház 
az ő ünnepének imádságai közé: „Újuljatok 
meg gondolkodástok szellemében…, keres-
sétek az Isten országát és az Ő gazdagságát, 
a többit megkapjátok…”

A szent szolgálni akar: „aki első akar len-
ni köztetek, legyen mindnyájotok szolgája”. 
Az intelmekből: „Ne feledkezzél meg arról 
– írja Imre fi ának –, hogy minden ember 
egyenlő s csak az alázatosság emelhet téged 
alattvalóid fölé.” Jézus szavai: „Ha mindent 
megtettetek, ami a kötelességtek, mondjá-
tok: haszontalan szolgák vagyunk, csak a 
kötelességünket teljesítettük.” 

Ezért egy szent előtt tisztelegve mindig 
az Istent ünnepeljük. Akik felé elindultak és 
meg sem akarnak állni, míg hozzá el nem 
jutottak. Ezt az életet élik.

Zavarba ejtenek a szentek? Hát igen! 
Mert annyira más az, mikor valaki örömmel 
teszi kötelességét, mert hitéből hivatásának 
éli meg, és mert tudja, hogy Jézus az ő jutal-
ma. Ez Szent István jutalma is.

A fentebb említett Walter Nigg írja: „A 
történész nem tud hiteles képet festeni a 
szentről, mert csak az őt érdeklő pontokat 
veszi fi gyelembe, s ezzel meghamisítja. Egy 
szentben ott feszül az örökkévaló és mú-
landó ellentéte, ezen ellentétet egy küzdő 
lélek a hit és a remény jegyében képes har-
móniába ötvözni, talán ez az egyik titkuk, 
ami teljesen a láthatatlan világba tartozik.

„Hinni annyi, mint a feszültségeket el-
viselni, azaz a meg nem oldott kérdéseket 
– írja J. H. Newmann. – A szentek átélték, 
olykor formálisan végig szenvedték az 
odafentek és az odalentek feszültségét, és 
nem kerülték ki, amint egyes gyenge élet-
rajzírók megteszik.

Az ünnep üzenete a csendben érinti meg 
lelkünket – a lényeg mindig láthatatlan.

Megtépázott nemzeti öntudatunk és ta-
lajvesztett erkölcsi ellehetetlenedésünk 
olyan ünnepeket indokol, melyek nemzeti 
öntudatunkat életre kelti és erkölcsünket 
megújítja.

Ehhez nem reformátorokra, hanem szen-
tekre van szükség – írja Walter Nigg.

Amíg az emberek a tűzijáték elpukkanó 
petárdáit csodálva nyugtázzák az ünnep 
elmúlását és fáradtan hazaballagnak, addig a 
hivatástudatban építeni akaró lélek láthatat-
lan „csillagok” között példaképet keresve 
építeni indul családot, népet és hazát.

Réthy István

Szent István király ünnepére 
Idén július 29-ére esett az Anna-napi 

búcsú, melynek előestéjén az Algyői 
Nőegylet által ünnepi díszbe öltöztetett 
templomunkban az SZTE konzer-
vatóriumának végzős hallgatóiból 
álló Musica Mundana trió idézte fel 
a barokk kor zenei világát. Másnap, 
vasárnap 10 órától ünnepi szentmisét 
celebrált Réthy István plébános atya 
vendégeként Kisházi-Kovács atya.  
A világi vigasságok egész nap várták 
az érdeklődőket a Kastélykert utcán 
és a templom melletti téren, majd 15 
órától (Bakos Istvánnak és az Algyői 
Lovasklubnak köszönhetően) lovas-
kocsis felvonulás csábította át az em-
bereket a Faluházba, ahol 16 órától a 
csongrádi Alföld Néptáncegyüttes, az 
Algyői Hagyományőrző Citerazene-
kar és a Szegedi Művészeti Alapis-
kola fl amenco táncosai adtak ünnepi 
műsort. Őket 17 órától Sebő Ferenc 
és együttese követte, akik színvonalas 
József Attila-műsorukat hozták el az 
algyőieknek. 

*
Augusztus 20. idei ünnepén, 

Algyőn a főszerep a Szent Anna-
templomé lett, hiszen augusztus 20-a, 
államalapító Szent István királyunk 
ünnepe elsősorban katolikus egy-
házi ünnep. A világi „köntöst” csak 
az 1920-as években kapta, mikor is 
(1926-tól) megrendezték a Szent Ist-
ván-hetet, amely voltaképpen egyfajta 
aratóünnepség-sorozatként született. 
Ennek keretében 1927-ben lőtték fel 
az első tűzijátékot. Majd 1948-tól az 
aratóünnepség-jelleget megőrizve, ám 
profanizálva az egykori katolikus ün-
nepet, az új kenyér ünnepének nevez-
ték el a jeles napot – ami maradt, az a 
tűzijáték. Aztán 1991-ben újra válto-
zott az elnevezés: törvénybe iktatták 
hivatalos ünnepként augusztus 20-át 
mint Szent István és az államalapítás 
emléknapját. 

Mindez azonban, bár a legtöbben 
elfelejtettük, nem változtat a tényen: 
Szent István napja katolikus ünnepnap. 
Algyőn 2007-ben ennek megfelelően 
a templomban ünnepeltünk. 

Réthy István plébános atya az ün-
nepi szentmisén szívhez szóló, értékes 
gondolatokat osztott meg a hívekkel, 
Ferraru Margit csángó népdalénekes 
Szent István-éneke pedig igazán nagy 
élményt nyújtott mindannyiunknak. 
A megszentelt új kenyeret (köszönet 
érte Békésné Erzsikének, a Napsugár 
ABC vezetőjének) a templom bejára-
tánál osztották szét az Algyői Nyugdí-
jasklub asszonyai.

Bizonnyal akadnak, akik hiányol-
ták a tűzijátékot 20-án. Számukra kár-
pótlást jelenthet majd Algyő Napja!

Bene Zoltán 
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Szeptember  03-07.:    8.00-tól 12.30 óráig.
Szeptember 10-14.:  12.00-től 16.30 óráig.
Szeptember  17-21.:    8.00-tól 12.30 óráig. 
Szeptember  24-28.:  12.00-től 16.30 óráig. 

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
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

Szeptember 03-tól 07-ig:   07.30-11.30 óra között;
Szeptember  10-től 14-ig:  12.30-16.30 óra között;
Szeptember  17-től 21-ig:  07.30-11.30 óra között;
Szeptember 24-től 28-ig:   12.30-16.30 óra között;
Október 01-jétől 05-ig: 07.30-11.30 óra között;
Október  08-tól 12-ig: 12.30-16.30 óra között.

2007. szeptember 15-től 30-ig
 dr. Tóth Máriát dr. Bálind Sándor helyettesíti.

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

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

Telefon: 268-038:
A gyermekorvosi rendelés időpontja szeptember-

ben a rendelő ajtaján lesz kifüggesztve.

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. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
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:

Szeptember 03-07. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Szeptember 10-14. között: 07.30-tól 12.00 óráig.
Szeptember 17-21. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Szeptember 24-28. között: 07.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5-08

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 más-
nap reggel 7.30 óráig.

Berek Csaba (2007. 
08. 04.) – anya: Szűcs 
Ildikó, apa: Berek At-
tila; Ács Emese (2007. 
08. 22.) – anya: Gulyás 
Anita, apa: Ács Béla.

Gratulál és jó egészsé-

get kíván az Algyői Hír-
mondó!

Házasságot kötött:
Szabó Tamás és Tóth 

Erika Adrienn (2007. 
08. 04.); Farkas János 
és Csányi Judit (2007. 

08. 10.); Karip Zoltán és 
Baráth Mónika (2007. 
08. 17.); Czirok Sándor 
és Sebők Melinda (2007. 
08. 18.).

Az Algyői Hírmondó 
sok boldogságot kíván!

Anyatejes világnap

2007. szeptember 13-án 14 
órakor Anyatejes Világnapi 
rendezvényt tartanak Algyőn, 
a faluházban.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Védőnők
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Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyőn
Az első előadók

Rendezvényről rendezvényre

Szeptember 11-én, dr. Bíró Zoltán előadásával indítjuk útjára 
az algyői Sok-mindent-tudás egyetemét. Bíró tanár úr a 2001. 
szeptember 11-i merényletek globális hatásairól beszél.

Dr. Bíró Zoltán 1941-ben született Budapesten. Középisko-
lai tanári oklevelét 1969-ben szerezte meg az ELTE magyar-
népművelés szakán. 1982-ben francia nyelvből állami középfokú 
nyelvvizsgát tett. A JATE-n summa cum laude fokozattal dok-
torált. 1988. július 1-jétől docensként dolgozik a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszékén. 

1969 óta publikál különböző irodalmi, illetve társadalom-poli-
tikai lapokban, folyóiratokban. Eddig mintegy 100 publikációja 
jelent meg, irodalmi folyóiratokban, napilapokban. Főleg a Tisza-
táj, a Forrás, a Napjaink, a Kortárs, a Hitel, a Látóhatár közölte 
írásait. Önálló kötetei jelentek meg. 1988-ban a Hitel című iro-
dalmi, társadalmi, kulturális folyóirat alapító szerkesztője, mint-
egy 4 éven keresztül vezeti a lapot. Publikációi jelentek meg 
lengyelül, spanyolul, japánul is. Tagja a Tiszatáj Kuratórium 
Alapítványának. Szakmai tevékenysége kétirányú: magyar iro-
dalomtörténettel, illetve eszmetörténettel foglalkozik. Kandidá-
tusi értekezését 1996-ban védte meg a népi írói mozgalom, il-
letve a Válasz című folyóirat gondolatkörét vizsgálva, ettől az 
időponttól az irodalomtudomány kandidátusa. 

Rendszeresen előadásokat tart hazai és külföldi tudományos 
konferenciákon: például Bibó István emlékülés, Németh László 
Társaság emlékülései; a madridi, a santanderi egyetem konfe-
renciája, a japán Chiba Egyetemen, valamint Kassán a Fábry 
Zoltán emléknapokon. Az utóbbi években eszmetörténeti és 
politikatörténeti előadásokat tartott Japánban, Svédországban, 

Franciaországban és számos hazai és 
külföldi konferencián vett részt. Rend-
szeresen publikál hazai folyóiratokban 
és napilapokban. 

*
Szeptember 24-én, hétfőn a második előadónk dr. Ordasi 

Péter: Kodály Zoltán főművét – Psalmus Hungaricus – ismer-
teti, értékes gondolatokat közölve.

Dr. Ordasi Péter a szegedi JGYTF ének-zene-történelem sza-
kán 1971-ben általános iskolai tanári diplomát, 1974-ben pedig a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Budapesten középisko-
lai énektanár és karvezető képesítést szerzett. 

Részt vett 1981-ben Sapporóban (Japán) az V. Nemzetközi 
Kodály Szimpóziumon előadóként, az 1984-es Sapporoi Kodály 
Szemináriumon pedig tanárként. 1990-ben Németországban kar-
nagyi tanulmányúton járt. 1992-től 2 évenként tanít a Kardos Pál 
Alapítvány Nyári Nemzetközi Karnagyi Tanfolyamain. 

Művészi munkájában a magyar kórusirodalom és az európai 
kórusművészet remekműveinek és előadói hagyományainak 
megismertetése és terjesztése a legfőbb törekvése, valamint 
új magyar kórusművek bemutatása a főiskola Kardos Pál Női 
Karával és a békéscsabai Bartók Béla Leánykarral. 

Az SZTE JGYPFK Ének-zene tanszékén 1982 óta két év 
(1995-97) megszakítással oktat, főiskolai docens.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak az előadók és a szerve-
zők a Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyőn ingyenes program-
jaira.

Bene Zoltán

Az Algyői Művészkör – együttműködve 
az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 
intézményével – 2007. őszén, immár 
3. alkalommal, iparművészeti és népi 
iparművészeti zsűrizést és kiállítást ren-
dez. A helyszín: az algyői faluház.

Iparművészeti zsűrizés
A jelentkezési adatlap visszaküldési 

határideje: szeptember 14. (péntek) – le-
vélcím: Algyői Művészkör, 6750 Algyő, 
Búvár u. 5.

Az alkotások begyűjtésének időpontja: 
szeptember 25. (kedd) 10-12, és 16-18 
óra – az algyői faluház emeleti klubter-
mében (6750 Algyő, Búvár u. 5.).

Az iparművészeti zsűrizés időpontja: 
szeptember 27. (csütörtök) – az algyői 
faluház, emeleti klubtermében (6750 
Algyő, Búvár u. 5.).

Zsűridíjat csak az elfogadott/minősített 
tárgyak után kell fi zetni. A zsűrizés díja: 
1.800 forint tárgyanként (amely összeg 
tartalmazza a jegyzőkönyvi kivonat, az 
okmányosított tárgyfotó és a zsűrizés 

díját). A zsűridíj befi zetési csekkjét – a 
zsűrizést követően a jegyzőkönyvvel és 
fotóval együtt – a Lektorátus postázza 
minden alkotónak.

Használati tárgyak esetében a lektorá-
tus termékminősítést végez (például: bú-
tor, szőnyeg, falikép), amelynek díját 
minden esetben egyedileg bírálják el. A 
bírálat díja 1-20 termék esetén 20.000 
forint lehet (amely összeg tartalmaz-
za a zsűrizés díját és a jegyzőkönyvi 
kivonatot). Termékminősítésnél a tárgy-
fotót az alkotónak kell biztosítania!

Népi iparművészeti zsűrizés
A jelentkezési adatlap visszaküldési 

határideje: szeptember 7. (péntek) – le-
vélcím: Algyői Művészkör, 6750 Algyő, 
Búvár u. 5.

Az alkotások begyűjtésének időpontja: 
szeptember 25. (kedd) 10-12, és 16-18 
óra – az algyői faluház emeleti klubter-
mében (6750 Algyő, Búvár u. 5.).

A népi iparművészeti zsűrizés időpontja: 
szeptember 26. (szerda) – az algyői fa-

luház emeleti klubtermében (6750 Algyő, 
Búvár u. 5.).

A zsűrizés díja 800 forint tárgyanként 
(amely összeg tartalmazza a zsűridíjat, a 
jegyzőkönyvi kivonatot és a tárgyfotót). 
A zsűridíjat a zsűrizést megelőzően kell 
befi zetni (a jelentkezési laphoz mellékelt 
csekken), attól függetlenül, hogy a tár-
gyat elfogadták-e, vagy sem. A befi ze-
tést igazoló szelvényt, vagy annak fény-
másolatát a jelentkezési lappal együtt 
kérjük visszaküldeni, mert csak ezzel 
együtt tudjuk a jelentkezőket regisztrál-
tatni! 

Az iparművészeti, illetve a népi ipar-
művészeti kategóriában zsűrizett alkotá-
sokat egyaránt kiállításon mutatjuk be, 
melynek megnyitóját az Algyő napján 
rendezendő ünnepségen tartják.

Bővebb információ: Gálné Nagy Il-
dikó, Algyői Művészkör – telefon/fax: 
62/268-239, mobil: 30/473-5309; e-mail: 
galneildiko@freemail.hu

Algyői Művészkör

Zsűrizés és kiállítás

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.
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 

Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, 
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.

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

Rendezvénytár
SZEPTEMBER 6. (csütörtök) 17 óra: Simon Zoltán képző-

művész Átjáró című grafi kai kiállításának megnyitója a Fa-
luház Galériában. A tárlatot átadja Tóth Attila művészeti író. 
A kiállítás megtekinthető szeptember 21-ig (péntekig) munka-
napokon 9-18 óra között. 

SZEPTEMBER 8. (szombat) 16 óra: Elődöntő – Tehetséges If-
jak Estje a faluházban. 

SZEPTEMBER 10. (hétfő) 17 óra: Civil Vezetők Klubja a fa-
luház földszinti kistermében. 

SZEPTEMBER 11. (kedd) 8-13 óra: Babaruha Börze a faluház 
előcsarnokában.

SZEPTEMBER 11. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-
egyeteme Algyőn” I. szemeszter, 1. előadás.

SZEPTEMBER 12. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági 
Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).

SZEPTEMBER 13. (csütörtök) 16 óra: Anyatejes Világnap.
SZEPTEMBER 15. (szombat) 16 óra: Gálaest – Tehetséges If-

jak Estje. 
SZEPTEMBER 20. (csütörtök) 16 óra: A DALKIA Energia 

Zrt. lakossági fogadóórája a faluház földszinti kistermében. 
(INFO: Sztarovics Petra adminisztrátor, telefon: 79/324-833).

SZEPTEMBER 21. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti 
Körének taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Karsai 
László).

SZEPTEMBER 24-29. (hétfő-péntek): A Magyar Művelődés 
Hete Algyőn. 

SZEPTEMBER 24. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanács-
adás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

SZEPTEMBER 24. (hétfő) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-
egyeteme Algyőn”, I. szemeszter, 2. előadás.

SZEPTEMBER 26. (szerda) 8-18 óra: Népi iparművészeti 
zsűrizés a Hagyományok Háza (Budapest) szakembereivel 
a faluház emeleti klubtermében (INFO: Gálné Nagy Ildikó: 
62/268-239, galneildiko@freemail.hu, Faluház: Bereczné 
Lázár Nóra.)

SZEPTEMBER 27. (csütörtök) 8-18 óra: Iparművészeti 
zsűrizés a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest) 
szakembereivel a faluház emeleti klubtermében (INFO: Gálné 
Nagy Ildikó: 62/268-239, galneildiko@freemail.hu, Faluház: 
Bereczné Lázár Nóra.)

SZEPTEMBER 28-29. Algyő Napja.

Nomád ételek főzőfesztiválja
Szabadtéren készült étkek versenyét rendezik meg szeptember 

15-én (szombaton) az algyői szabadidőközpont területén. Egyéni, 
illetve csapatos jelentkezéseket várnak – szeptember 10-ig.

Tervezett program:
9.00-10.00 óra: gyülekező, főzőhelyek felállítása;
10.00 óra: ünnepélyes megnyitó, azt követően közös tűzgyújtás 

kürtszóra;
10.30 óra: MozgásMániaStudió bemutatója;
11.00 óra: a Százszorszép Gyermekház Babszem tánccso-

portjának bemutatója, táncház;
12.00 órától: Sasíjászok bemutatója, lovas bemutató, póni-

lovaglás, kecske-simogatás és kecsketej-termékek kóstolója; 
14.00 óra: Juhász zenekar népzenei műsora;
15.00 óra: Táncház – énektanítás; közben: étkek zsűrizése;
16.00 óra: eredményhirdetés;
16.30 óra: Korona rockzenekar műsora;
18.00 óra: Balázs Fecó műsora.
További információ: 06-62/267-426 

MFN díszbemutató – Molière: Gömböc úr
Az algyői Móra Ferenc Népszínház legújabb bemutatóját 

az Algyő napján rendezendő ünnepségsorozat nyitó napján, 
szeptember 28-án este 19 órától mutatja be. Molière vígjátéka a 
nagyváros „dörzsöltebb” világában a különböző viszontagságos 
helyzetekbe keveredő „tudatlan és esetlen” vidéki ember bot-
ladozásait állítja a középpontba.

 Szeptemberi vásárnaptár
 6. (csütörtök) 9-12 óra: Női divat, ruhavásár a faluház előtti 
    parkolóban.
11. (kedd) 9-12 óra:  Babaruha Börze.
12. (szerda) 9-12 óra:  Cipő-, vegyes iparcikk vásár.
13. (csütörtök) 9-12 óra: Női divat, ruhavásár a faluház előtti 
    parkolóban.
13. (csütörtök) 8-12 óra:  Margó méteráru és katonai ruhavásár.
17. (hétfő) 9-11 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
18. (kedd) 9-12 óra:  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
20. (csütörtök) 8-12 óra:  Női divat, ruhavásár a faluház előtti 
    parkolóban.
24. (hétfő) 9-12 óra:  Ruha-, cipő, vegyes iparcikk vásár. 
25. (kedd) 9-11 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
26. (szerda) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
27. (csütörtök) 9-12 óra:  Női divat, ruhavásár a faluház előtti 
    parkolóban.

Kerékpáros turizmus Algyőn!
 Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Üdülő és rekreációs 

területeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítése Algyőn 
címmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kerékpárút hálózat 
fejlesztése pályázati kiírására, melynek célja: a helyi, turisztikai 
és egyéb célú kerékpárutak építése, a régió kerékpáros közleke-
dési infrastruktúrájának kialakítása. A projekt várható összkölt-
sége 278 millió Ft, a támogatás intenzitása 90%, így a projekt 
megvalósításához szükséges önerő 27,8 millió Ft.

A kerékpárút nyomvonalának kiválasztásakor két alapvető 
célt kellett fi gyelembe vennünk, egyrészt hogy egy belterületi 
hálózatot alkossunk a helyi turisztikai nevezetességek felfűzése 
révén, másrészt a kistérségi kerékpárúthoz csatlakozván egysé-
ges hálózatot teremtsünk.    

A tervezett kerékpárút nyomvonala: Vásárhelyi u.–Kas-
télykert u.–Bekötő út–Bányász u.–Géza u.–Búvár u.–Sport 
u.–Téglás u.

Rendezvények a könyvtárban
Szeptember 7-én 18 órakor az Algyői Borbarátok (nők!) 

évadnyitó taggyűlése a könyvtárban.
Szeptember 13-án 18 órakor az Algyői Tollforgatók köre 

tagjai a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban baráti 
beszélgetésen vesznek részt, a Kárász József Alapítvány Irodal-
mi Köre meghívására.

Október 2-7-ig tart a könyvtárban a „Nagy Olvashow” prog-
ramsorozat, mely része annak az országos összefogásnak, me-
lyet már több éve rendez a könyvtáros társadalom a könyvtárak 
népszerűsítéséért. A részletes programokról plakátokon tájékoz-
tatjuk a lakosságot, de szinte valamennyi korosztály számára 
lehetőséget nyújtunk a részvételre. Lesz babaolvashow (ahol 
ajándékkönyvvel és babaolvashowjeggyel kedveskedünk az 1-2 
éveseknek, kölyökolvashowban az ovisok és az alsó tagozatosok 
vehetnek részt, míg a tiniolvashow a felsős korosztályt célozza 
meg. Köszöntjük a törzsolvasókat és fafaragó kiállítást nyitunk, 
az ingyenes napon pedig semmilyen könyvtári szolgáltatásért 
nem kell fi zetni. Érdemes tehát fi gyelni az interneten és a plaká-
tokon megjelenő felhívást, és érdemes részt venni a programo-
kon, de addig is várjuk az algyőieket!


