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Képeslap – a színekről  
Ezernyi szín, vaskos szagok, tompa hangok. Itt 

az ősz, kedves húgom. Nincs ennél összetettebb és 
gazdagabb évszakunk! 

A tavaszt és a nyarat isteníti, az őszt és a te-
let csak túlélni akarja az emberek többsége. Így 
voltam ezzel én is. Talán az évek múlása hozza, 
hogy egyre jobban értem az ősz értékeit és élve-
zem szépségeit. 

Utolsó föllobbanásként, a tél kékesszürke-
szürkésfehér uralma előtti napokban-hetekben 
minden szín megmutatja árnyalatainak gazdag-
ságát. Szemet gyönyörködtető az algyői Tisza-
part, az ártéri erdő zöldből sárgába-vörösbe-
barnába hajló pompája! De a 47-es út melletti 
fasáv színorgiája is elragadó! 

A Kastélykert utcai piros redőnyös ház előtti 
ecetfa szinte izzik. A tujasor mögé bújó lakokból 
kipillantók ilyenkor gyönyörködhetnek a zöld 
megszámlálhatatlan változatában. A még viruló 
rózsákat gondozza-metszi-télre készíti a falu gyó-
gyítója. A Csónak utcában még bírják a kerítés 
tövében a vasvirágok. Szemben napsárgán izzik 
a körömvirág. A krizantén pedig meglepőbbnél 
meglepőbb színekben bokrosodik: a hagyomá-
nyos, apró margarétára emlékeztető fehérszirmú-
sárgaközepű fajta mellett a kert sarkában lilul egy 
csokornyi, a szomszéd ház előtti ágyásnak rikító 
sárga szegélyt ad a másik, a harmadik rózsaszín-
ben kelleti magát.

Az éles nyári illatok helyett rendre elöntenek 
a vaskos szagok. A romlás, a bomlás bűze ter-
jeng… 

Az őszi esőpermet, a reggelente gomolygó pára 
tompítja a hangokat. Az avar puha szőnyeggé 
lesz. A letört ág sem reccsen, legfeljebb fi noman 
roppan. Az eső sem zuhog, inkább szitál.    

Az algyői sírkert sose virágosabb, mint ilyen-
kor, Mindenszentek és halottak napja táján. A 
fény is ide költözik. Mintha nem is lenne elmúlás. 
Nincs is tán, míg valakire valaki más emlékezik, 
kedves húgom.

Ölel nővéred:
Ágnes

Ady Endre

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

Mindenszentek, Halottak napja
„Mindenszentek, a göcsejiek ajkán mincién napja. Katolikus tanítás a 

szentek egyessége. Eszerint az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget 
alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért könyörögnek, helytállanak. A 
küzdő egyház (Ecclesia militans) a földön élő, a szenvedő egyház (Eccle-
sia patiens) a már meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő, a diadalmas 
egyház (Ecclesia triumphans) pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült 
hívek társasága.

Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről 
megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, név 
szerint nem emlékezik meg” – írja Bálint Sándor.

A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap (november 2., ha az 
vasárnap, akkor november 3.) a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. 
Ezen a napon a „küzdő egyház” tehát a „szenvedő egyházról” emlékezik 
meg. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a „halottak 
estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és 
az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, „hogy az örök 
világosság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, is-
meretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közös-
ségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát” – írja Jankovics Marcell Jelkép-
kalendáriuma. Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is ég a gyertya, 
mégpedig annyi szál, ahány halottja van a családnak.
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Algyő kitüntetettjei

Algyői arcok

„Az én műtermem a szunnyadó erdő” 
– mondja Gaáli Zsolt. De írja is. S ahogy 
megszületnek az újabb és újabb monda-
tok és sorok, rádöbbenünk: kész (a) vers. 
Ugyanígy, szinte észrevehetetlenül, egy-
két vonással-faragással bomlanak ki a 
göcsörtös falapokból és az égre meredő 
gyökerekből „a fába zárt gondolatok”. 
Az ősi vonású arcok, a totemszerű oszlo-
pok, a csörgőbot ősi ritmusú kántálásra-
zenélésre ihletnek – és elkészül a ma-
gyar „hipp-hopp” és „repp”: Gaáli Zsolt 
varázslata. Az algyői fi atalember helyi 
könyvtárbeli kiállításán villantotta föl a 
falubeliek által eddig nem ismert, titkos 
arcát.

– Belső késztetésből, nem külső 
kényszerből, vagy a megélhetés miatt 
csinálom, ami a dolgom – mondja Gaáli 
Zsolt. – Mintha egy versét idézné: koppan-
nak a sorok és gyorsan peregnek a monda-
tok. – Mindenkiben van valami késztetés. 
Van, aki nem engedi ki magából, aztán 
alkoholista, elveszett ember lesz. Én kia-
dom magamból: továbbítom a gondolatot 
– állítja, mert nem róla szólnak ezek az 
írások és a faragások és a zenék.

Koncerteket ad kisebb klubokban, de 
kiállítása is volt már Angliában, meg 
Magyarország néhány más települé-
sén – a Palócföldtől kezdve Makón át 
Vásárhelyig, ahol a mostani őszi tárlat-
nak is vendége volt. Ellenben Algyőn, 

a szülőfalujában a könyvtárban most 
záruló kiállításon mutatkozott be először 
Gaáli Zsolt. 

– Minden napom érdekes: nem 
nyolckor kelek, de nem is nyolckor fek-
szem – éjszaka jön az ihlet – mosolyodik 
el, ahogy magyarázza: míg más férfi  kocs-
mázik, vagy a játékgépeket nyüstöli, ad-
dig ő fogja a tollat vagy a vésőt és formát 
ad kavargó gondolatainak.  

„Törött karú fűzek, korhadt lelketek/ 
Gyújtja meg bennem a tüzet…/Dicső 
fa-matuzsálemek.” – dicséri versben a 
„Göcsörtös lelkeket”. A dolgok mélyére 
néz, erre érez késztetést. Miközben jól 
tudja Gaáli Zsolt, hogy az algyőiek, talán 
még a szomszédjai se (ilyennek) ismerik: 
most dörzsölhetik is a szemüket, hiszen 
eddig talán csak annyit tudtak róla, hogy 
vannak kutyái, kiképzésükhöz is ért.  

–  Nem szolgalélekkel másolok valami 
mintát: a fafaragás arról szól, amit mond a 
fa. A legszebb a csomós-göcsörtös, beteg-
nek látszó fa! – ma-gyarázza, hogyan 
születnek a kultúrák ősi azonosságának 
időszakát idéző, onnan eredő, egyéni 
stílusú művei. – A juhásznak se mond-
ta-mutatta meg senki, hogyan faragja 
pásztorbotját. Tudta. Én is konyhakéssel 
kezdtem: épp a legkeményebb fát, akácot 
fogtam először, még gyerekkoromban. 
Azóta faragtam már fűzfát, juhart, diót, 
meggyfát, de egzotikus fákat is – mutatja 

totemoszlopok motívumait idéző kisebb-
nagyobb műveit.

„…Jól fi gyeld, én másként látok/ Min-
den forgácsot, / Leszakadt gallyat, /Öreg, 
kérges szilánkot…” – írja Szemlélet című 
versében, melyet egy nőalakot rejtő fa-
laphoz illesztett. Mert önálló címet nem 
ad alkotásainak, de egy-két darabhoz szö-
veget illeszt. Aztán mindez zenélésre ösz-
tönzi Gaáli Zsoltot. Verses-zenés CD-jét 
ugyanúgy maga adta ki, mint talán „ma-
gyaros hipp-hopp zenének” nevezhető 
lemezét. Legújabban a négerek által 
népszerűvé tett „reppelés” magyar válto-
zatával igazolja a műfaj ősiségét – mond-
ván: a magyar ember gyorsan beszél, nem 
kertel...    

– Örökké szabad a lelkem – szakad 
ki belőle a vallomás. – Nem tudnak 
beszorítani szabályok közé. Az élet isko-
láját járom. Örökké tanulok – sokszor az 
öt éves gyerektől is. Olvasok ezt is, azt is. 
A kritikát is meghallgatom. De mesterem, 
menedzserem nincs. A családom támogat, 
édesanyámnak sokat köszönhetek. Men-
toromnak Gönczi Andrást tekintem: két 
éve találkoztunk, azóta beszélgetünk – a 
fáról, mostanában például a kopjafának is 
nevezett emlékoszlopokról, a faragásról 
is, új szerszámokat mutat és ad nekem. 
Mert neki is mindene a fa. Mi más ez, ha 
nem „favallás”?

A. H.

Algyői arcok: Gaáli Zsolt
Fába – versbe – zenébe zárt titkok

Algyő napján, a nagyközség visszaszer-
zett önállóságának ünnepén kitüntetéseket 
adományozott idén is az önkormányzat. A 
tíz éves évfordulóra emlékező rendezvé-
nyen öt elismerést nyújtott át az algyőiek 
közössége nevében dr. Piri József pol-
gármester. 

Algyő Községéért Érdemérmet ka-
pott közösségépítő, hagyományápoló 
munkájáért Süli Istvánné Vámos Piroska. 
Az ősgyevinek számító, az algyői hagyo-
mányok ápolásáért oly sokat dolgozó Süli-
né Piroska meghatódva hallgatta az eddigi 
tevékenységét méltató szavakat. A felsoro-
lásban szó esett arról, hogy – többek között 
– a régi algyői könyvtárban is dolgozott. 
Nyugdíjasként is aktív maradt: gyermekeit 
és azok családját, öt unokáját naponta fi -
nom ebéddel várja, miközben több civil 
szervezetben is dolgozik. Oszlopos tagja 
az Algyői Nyugdíjas Klubnak. De a mások 
szervezte programok sikeréért is tesz: ha 
kell, süteményt, kalácsot sütve. Az algyői 
hagyományok népszerűsítését szívügyé-
nek tekinti: az itteni ételeket bemutatva 
ízesen beszélt egy tévéfi lmben. Kalau-
zolásával ismerheti meg az Algyői séták 
című könyv olvasója a községi temetőt. 
A magas elismerést hangulatos szavakkal, 
igaz algyőiként, vagyis ö-zve köszönte 
meg Süliné Piroska.

Algyő Községéért kitüntetésben ré-
szesült Sebők Péterné, Juhász Sándorné, 
Borbély János és az Algyői Faluvédő 
Egyesület.

Sebők Péterné Évike, a polgármesteri 
hivatal műszaki előadója 1979. január 1-
jétől az algyői építési ügyek elsőszámú 
intézője. Munkája eredményének is 
tekintheti a település fejlődését. Az önál-
lósulási törekvéskor ő volt az elsőszámú 
információforrás, a kitűzött célok megvaló-
sításának segítője. Nem hiába érzi: csa-
ládjával Szegeden él ugyan, de az elmúlt 
években itt végzett munkája miatt szinte 
algyőivé lett. Az elismerés átvételekor a 
faluban töltött idő legszebb pillanataként 
Sebőkné Évike a népszavazás eredmé-
nyének bejelentésekor érzett eufóriáról 
beszélt.

Juhász Sándorné Évike karitatív te-
vékenységét nagyra tartják az algyőiek. 
Algyőn nemcsak azért ismerik jól, mert 
a falu szülötte, vagy mert a gyógyszertár 
asszisztenseként dolgozott, hanem azért 
is, mert tudják: sikeres algyői vállalkozó 
férje, a családja is sokat köszönhet odaadó 
munkájának. Ugyanakkor az Algyői 
Nőegyletnek 1996 óta aktív tagja: kreativi-

tásával és szépérzékével számos program 
sikeréhez hozzájárult Juhászné Évike, aki 
a kitüntetés átvételekor hangsúlyozta: ter-
mészetes, hogy akinek kedve és lehetősége 
adódik, az tesz a közösségért.

Borbély János közösségformáló munká-
ja kitüntetésre méltó. Az algyői születésű 
építész-technikus a 70-es években dolgo-
zott a nagyközségi tanácsnál is. „Város-
részi”, majd önkormányzati képviselőnek 
választották. A Szegedtől való leválás egyik 
szervezője és motorja volt, az Algyői Fa-
luház Alapítvány alapító tagja. A faluvédő 
egyesületben ugyanúgy dolgozik, mint a 
Hírmondó szerkesztő-bizottságában, az 
Algyői Gazdakörben. Hitvallása: az anya-
giakhoz képest minél jobb életminőség 
teremtődjön Algyőn.

Az Algyői Faluvédő Egyesület a telepü-
lés közrendjének biztosítása érdekében 
kifejtett tevékenysége miatt részesült a 
nagyközség egyik legmagasabb elismeré-
sében. A kitüntetést az egyesületi elnök, 
Bera Sándor vette át. A faluvédők – többek 
között – ellopott autót találtak meg, föl-
léptek a házalók ellen, ha kellett világ-
háborús lövedéket őriztek a tűzszerészek 
megérkezéséig. De a faluvédők a rekord-
méretű adventi koszorú felállításában is 
részt vettek. Járőrözésüknek is köszönhető, 
hogy Algyő biztonságos falunak számít.  
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Felújításról és fejlesztésről

Üléseztek a képviselők
Október utolsó napján ülésezett Algyő Nagyközség önkor-

mányzati képviselő-testülete. A dr. Piri József polgármester által 
vezetett ülésen a képviselők módosították az intézményi térítési 
díjakat és döntöttek a távhőszolgáltatás áráról. 

A Szivárvány óvoda 2007–2008. nevelési évének, terveinek 
áttekintése után módosították az intézmény alapító okiratát. 
Beszámoló került a képviselők elé az Algyői Általános Iskola 
tanévkezdésének tapasztalatairól, illetve a hivatal gépjármű ál-
lományáról. A képviselők megvitatták a nyilvános és az isko-
lai könyvtár integrációjának tervét. A testületi ülésen szó esett a 
közművelődési feladatellátásról szóló intézkedési terv végrehaj-
tásáról, a 2008. évi felújítási és fejlesztési koncepcióról. 

Döntöttek a képviselők a közvilágítás bővítéséről, az önkor-
mányzati tulajdonú mezőgazdasági földterület hasznosításáról, 
önkormányzati lakások új bérlőiről

Az önkormányzati testület megvitatta a belterületi utak 
korszerűsítéséről szóló pályázat tervét, továbbá az új, a dél-nyu-
gati lakóterület beruházásával kapcsolatos kérdéseket, illetve az 
algyői útvonalak közbiztonsági felméréséről készült szakvéle-
ményt.

Virágtenger a ház körül
Eredmények

Algyő napján kiosztották a virágverseny nyerteseinek díjait 
is.

Mivel meglepetésnek szántuk a díjazottaknak, hogy eredmé-
nyesen indultak, meghívóval értesítettük, ezzel invitálva őket az 
ünnepi képviselő-testületi ülésre. A lelkesedésünk (sajnos) na-
gyobb volt, mint a résztvevőké.

Az alábbi helyezettek büszkélkedhetnek címeikkel:
A legvirágosabb előkert: I. hely: Czine Lajosné (Komp u. 27.), 

II. hely: Szabó Béláné (Sövény u. 29.), III. hely: Kovács József 
Imréné (Egészségház u. 15.).

A legvirágosabb erkély: I. hely: Keviczkyné Komáromi Klára  
(Bartók B. u. 69.), II. hely: Elekes Béla Mihály (Kastélykert u. 
119.), III. hely: Vitéz Józsefné (Könyök u. 8.).

Tiszta udvar, rendes ház: I. hely: Szakmáry László (Téglás u. 
160.), II. hely: Juhász Árpád (Bartók B. u. 51.), III. hely: Vajna 
András (Keszeg u. 4.). Rendezett utcakép: Téglás u. 140-162.   
(Megbízott: Szabó Mihály,  Téglás u. 140.).

Közönségdíjas: Győrfi  Józsefné (Ladik u. 6.)
Mindenkinek gratulálunk!
Algyő Nagyközség Önkormányzata nevében: 

Dohány Renáta              

Tüdőszűrés csak beutalóval
A tüdőszűrő vizsgálat már csak szabályos beutalóval vehető 

igénybe a 217/1997 (XII.1.) Korm.rendelet 2007. július 26-án 
hatályba lépő módosítását követően. A törvényi szabályozás 
következtében emelt összegű vizitdíj ellenében sincs lehetőség 
a vizsgálat elvégzésére. A beutalóval érkezők szűrése vizitdíj-
mentesen történik.

Fogadóórák
Az algyői községházán fogadóórát tart szerdánként 14-17 óra 

között: 
Dr. Piri József polgármester november 14-én és 28-án;
Molnárné Vida Zsuzsanna november 7-én és 21-én, valamint 

december 5-én.

A közgyógyellátásról
Módosult október 1-jétől az egyes pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 2/2003.II.26./ önkormányzati rendelet. Válto-
zott a méltányosságból megállapítható közgyógyellátásra jogo-
sultság feltétele – az alábbiak szerint:

Szociálisan rászorult személynek méltányosságból akkor ál-
lapítható meg a közgyógyellátásra jogosultság, ha 

– családban élő személy esetében az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két-
szeresét nem haladja meg, mely 2007-ben 54260 forint;

– egyedül élő személy esetében az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két 
és félszeresét nem haladja meg, mely összeg 2007-ben 67825 
forint.

A jövedelem vizsgálatán túl további feltétel, hogy a rendszeres 
gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 15%-át, mely  2007-ben 4.069 forint.

A rendelet módosítása nem érinti az alanyi jogon járó jogosultak 
(hadi rokkant, I., II. csoportba tartozó rokkantsági nyugellátásban 
részesülő, emeltösszegű családi pótlékban részesülő) körét. 

Bérletárusítás 
Az arra jogosultak autóbusz bérleteiket a faluház földszinti 

kistermében vehetik át november 5-én, december 3-án, 4-én és 
5-én 9-től 17 óráig

Parkfenntartási napló
A színes egynyári virágok befejezték tündöklésüket. Felszed-

jük, a talajt megmozgatjuk, majd pihentetjük.  A cserjék, fák 
tövét mulccsal takarjuk, mely véd a fagytól és a gyomosodástól.

A bölcsőde és az óvoda előtti park elnyerte formáját. A zöldellő 
– sportpályára emlékeztető – fű, az árvácskák keretet alkotnak a 
két épület köré.  Külön köszönet Gregus Péternek, aki pályázati 
munkatársként koordinálta a kivitelezés mozzanatait.

A Bartók Béla utcán lévő panelok és a kazánház környeze-
tét rendbe tesszük. Célunk: a körforgalom felől érkezőket ne a 
kukák, az eldobott szemét látványa fogadja.

Kérünk minden algyői lakost, a szelektív hulladékgyűjtők 
környékét is tartsák rendben! Ha nem fér bele a szemét, vegyék 
a fáradságot és azt a hulladékudvar szelektív kukáiba is elhe-
lyezhetik! Ne hagyjanak zsákokat, dobozokat a kukák mellett, 
arra nem gondolva, hogy a kutyák vagy a szél széthordja. Ha így 
állnak a dolgokhoz, egyszer csak arra eszmélünk, hogy elönti a 
szemét a kapunk bejáratát. 

A parkok területén azért helyezték ki a kukákat, hogy a 
szemetet, cigarettát abba helyezzék bele! Elég csak az óvoda 
előtt körbenézni nap, mint nap a kukák alját. Kérjük, csak annyit 
tartsanak szem előtt, hogy a „kis emberkék” mit tanulnak így 
Önöktől!  Arra már gondolni sem merek, felmerül-e, vajon men-
nyit fáradoztunk, hogy így nézzen ki a park?!

Előre is köszönöm FIGYELMESSÉGÜKET!
D. R.

Gyeviép Kht.

Redőny, reluxa, harmonika-ajtó, szalagfüggöny készítés. 
T.: 06-30/953-0395.

Számítógép javítást és – bővítést vállalok. T.: 06-70/333-3596.
Töves fenyőfák eladók. Érd.: Algyő, Téglás u. 91. Tel.: 268-767
Algyőn 2 hektár szántóföld eladó. Érd.: 06-30/377-4503
Algyőn 2 szobás felújított, bútorozott panellakás kiadó. 

Érd.: 06-20/371-5119.
Pulikeverék (fehér) kiskutyák jelképes áron elvihetők – például 

Mikulás, vagy karácsonyi ajándéknak. Érd.: 06-30/218-22-22.

Aprók
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Óvodai térítési díj 
Az óvodai ellátás térítési díját 

az alábbi időpontokban fi zet-
hetik be a gyerekek szülei: Az 
óvodai ellátási díjak befi zetésé-
nek időpontjai: november 5-én 
(hétfő) 7-től 17 óráig; december 
3-án (hétfő) 7-től 17 óráig;  2008. 
január 3-án (csütörtök) 7-től 17 
óráig.

Varázslat az oviban
Az algyői gyerekek nagy örömére november 16-án (pén-

tek) BŰVÉSZ érkezik az óvodába. A varázslat e napon 9 óra 15 
perckor kezdődik.

Szülői értekezletek
Az óvodai Szülői Szervezet november 13-án (kedden) 16.30 

órakor ülésezik. Napirend: Szülői Szervezet Működési Szabály-
zatának elfogadása. Az aktuális programok megbeszélése.

*
Novemberben a Szivárvány óvoda csoportjaiban szülői érte-

kezletet tartanak. November 19. (hétfő) 16.30 órakor: a Maci 
csoportban és a Süni csoportban. November 20. (kedd) 16.30 
órakor: a Törpike csoportban és a Pillangó csoportban. Novem-
ber 21. (szerda) 16.30 órakor: a Katica csoportban és a Mar-
garéta csoportban. Minden szülő megjelenésére számítanak!

Jön a Mikulás!
A faluház Mikulás műsorral kedveskedik az óvodásoknak de-

cember 4-én (kedd) 10 órakor.
A Mandula színház társulatának előadásában a Mikulás és a 

Zöld manó című mesejátékot nézhetik meg az ovisok.
*

December 6-án (csütörtök) 10 órakor érkezik a Mikulás a 
Szivárvány óvodába.

*
A Mikulás házhoz megy december 6-án. A meglepetésnek 

számító látogatást a szülők megrendelhetik, igényüket az óvodá-
ban november 30-ig (péntek) adhatják le.

A Magyar Királyok 
Panoptikumában jártunk

A szegedi Százszorszép Gyermekház ismét színvonalas kiál-
lítással várta a múltunk iránt érdeklődő gyerekeket. Lelkes, 15 
fős csapatunk is megtekintette hazánk híres, koronás főit és had-
vezéreit. Nagy értéke a tárlatnak, hogy a korhű ruháknak, fegy-
vereknek, címereknek köszönhetően életre kelt a múlt. A tartal-
mas tárlatvezetést követően egy, a középkorról szóló, érdekes 
fi lmet tekintettünk meg, majd egy Mátyás királyról szóló me-
sével lettünk gazdagabbak.

Nagyné Szabó Andrea

Diáksport
Szeptember 26-án a 7–8. osztályos tanulók megmérettetése 

következett a Csongrád Megyei Atlétikai Csapatbajnokságon, 
amelyen az utóbbi években hagyományosan jól szerepeltek is-
kolánk csapatai. A befektetett munka idén is gyümölcsözőnek 
bizonyult: súlylökésben I. helyezett lett a Belovai Péter, Kovács 
Sándor, Nagy László Péter, Kovács László és Perneki Tamás 
alkotta csapat; kislabdadobásban II. lett a Belovai Péter, Kovács 
László, Rózsa Norbert, Kovács Sándor és Zsoldos Norbert alkot-
ta csapat; magasugrásban szintén II. lett a Belovai Péter, Kovács 
Sándor, Nagy László Péter, Kovács László és Nagy Berta László 
alkotta csapat; felkészítő tanáruk Retkes Zsolt.

*
Szeptember 29-én Szegeden rajtolt a Pick utcai futóverseny, 

melyen iskolánk tanulói szép számmal (41) vettek részt. 
Ficsór Barnabás

Közlekedésbiztonsági hét 
az óvodában

Óvodánkban hagyománnyá vált a Közlekedésbiztonsági hét 
megszervezése. Meghívásunknak a rendőrség és tűzoltóság idén 
is szívesen eleget tett.

A program legnagyobb eseményét a motoros rendőr érkezése 
és a tűzoltók szirénás bevonulása jelentette.

Kardos László motoros járőr beszélt a rendőrök munkájáról. 
Bemutatta a motoros rendőr felszerelését. A gyerekek kipróbál-
ták, hogy milyen érzés a hatalmas motor nyergében ülni. Uj-
jongva integettek a távozó vendég után.

A következő nap eseménye az algyői tűzoltók érkezése volt. 
Megismerkedtek az érdekes felszerelésekkel, kipróbálták a 
„tűzoltás” nehéz mesterségét. A tűzoltókkal együtt vízsugárral 
locsolták az óvoda udvarát. Az így szerzett élmények hatására 
sok gyerek készített rendőrös és tűzoltós rajzokat. Többen is 
mondták: „Ha nagy leszek én is rendőr, vagy tűzoltó leszek!”

Az óvodai programon a gyerekek sok ismeretet szereztek a 
mindennapos beszélgetések, élményt nyújtó játékos kezdemé-
nyezések során. Gyakorolták a gyalogos közlekedés helyes sza-
bályait. Az óvodai KRESZ pályán a közlekedési táblák segítsé-
gével, járműveikkel közlekedtek.

Köszönjük a rendkívüli élményt és reméljük, jövőre ismét ta-
lálkozhatunk e különleges foglalkozású emberekkel!

Óvónők

Állatok világnapja
A Szegedi Vadasparkba október 4-én érdekes vetélkedőre 

várták a gyerekeket. Iskolánk minden alsó tagozatos diákja részt 
vett a programon. A feladatlapok összeállítása a szervezők ötle-
tességét dicséri, melynek megoldásához a Vadaspark egész terü-
letét végigjártuk. Az állatok szemének fényképe alapján meg 
kellett keresnünk a gazdájukat. Izgalmas feladat volt és nagyon 
jól éreztük magunkat. Kíváncsian várjuk az eredményeket!

Szebeni Lászlóné
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November a napköziben
„Én és a családom” 

(November: Skorpió, avagy Szent András hava)
A projekt célja:
- Egymás családjának, családi szokásoknak, hagyományoknak 

a megismerése,
- A családban elfoglalt hely és szerep tudatosítása,
- A különböző családi értékek feltárása, elfogadása,
- Pozitív énkép alakítása, önbizalom, szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztése.
A gyermek saját helyzetének, élményeinek feltárása a szabad 

önkifejezési technikák (rajz, szituációs játék, szövegalkotás) 
előtérbe helyezésével. Dokumentáljuk a folyamatot és a produk-
tumokat (videofelvétel, fényképezés). A projektben megjelenő 
tevékenységek, játékok sok emóciót mozgósítanak. A gyerme-
kek által elmesélt történetek, elkészített rajzok a pedagógus 
számára képet nyújtanak a szülők gyermekeikkel kapcsolatos 
alapattitűdjéről, a gyermekek családtagjaikhoz fűződő érzelmi, 
indulati viszonyulásairól.

Leléné Gonda Irén

Iskolai határidő napló
November
 1.  Munkaszüneti nap.
 2.  Pihenőnap. 
 5. 7.00–17.00: November havi ebéd befi zetése (20 napra).
 6. 17.00: „Alvás és pihenéskultúra” – előadás a faluház-
  ban a Szülők klubja keretében. (A megjelent 
  párok után az előadást tartó cég 3000 forint 
  értékben járul hozzá az Ifjúsági Ház játékainak 
  bővítéséhez.)
12-13. 10-17.00: Pályaválasztási vásár Szegeden a Mars téri „U” 
  pavilonban.
12-16.  Nyílt napok az 1-4. évfolyamon.
15. 14.30: Kazinczy szépkiejtési verseny az 5-8. 
  évfolyamon.
19-23.  Nyílt napok az 5-8. évfolyamon.
20. 17.00: Szülők Klubja keretében termékek készítése 
  a karácsonyi vásárra a Fehér iskolában. 
26. 17.00: Nyílt napok a Radnóti Miklós Gimnáziumban.
27.  Fogyasztásszüneteltetési nap – témanap.
30.  Nevezés házi matematika versenyre az 5-8. 
  évfolyamon.
30. 14.30: Napközis projektzárás: műsoros délután 
  nagyszülőknek, dédszülőknek.
30.  Negyedévi értékelés.
Az iskola programjairól részletesebben is olvashatnak a www.
algyoiskola.hu weboldalon!

Mese- és prózamondó verseny
Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak mese- és prózamondó 

versenyét – hagyományainkhoz híven – ebben a tanévben is 
megrendeztük. Eredményeink: 1-2. osztályos korcsoportban I. 
Jaksa Vivien 2.a, II. Portörő Dorina 2.a és III. Kalusi László 
2.b, különdíjasok: Schulcz Károly 1.a, Hegyi Renáta 1.a, Ku-
rucz Martin 2.a és Szilágyi Ákos 2.a. 3-4. osztályos korcso-
portban I. Bozóki Richard 3.a, II. Bangó Alexandra 3.a és III. 
Bús Ferenc 4.a, különdíjas Gáli Dóra 4.a osztályos tanuló. 
Iskolánkat korcsoportonként az I., II. és III. helyezést elért 
tanulók képviselik a területi versenyen. Minden versenyzőnek 
gratulálunk!

Szebeni Lászlóné

Autómentes világnap
Az Autómentes világnapon, szeptember 22-én, az alsós tan-

ulók részére kerékpártúrát szervezett Varga Ágnes tanárnő. E 
napon 28 diák a Fehér iskolánál reggel gyülekezett és innen in-
dult Szegedre. A diáksereg Varga Ágnes, Tóthné Molnár Ágota 
és Pallagi Anna pedagógus kíséretével közlekedett. Napsütéses 
időben a tiszai töltésen, majd a Dóm térig bicikliztek, fagyizás 
után hazatértek. A gyermekek nagyon élvezték ezt a napot, 
hiszen sokan autóval vagy busszal járnak Szegedre, de most azt 
is kipróbálhatták, hogy milyen biciklivel részt venni a nagyváro-
si forgalomban.

Szivacski Angéla

Gyalogtúra Szegeden és Pécsett

Közlekedésbiztonsági nap 
az iskolában

Iskolánk a gyermekbalesetek meg-
előzése érdekében minden tanévben 
Közlekedésbiztonsági napot szervez. 
Ennek keretében tanulóink korcso-
portonként tesztlapok kitöltésével 
győződhettek meg közlekedési 
ismereteikről. Az elméleti tudáshoz 
kerékpáros ügyességi feladatok is 
kapcsolódtak. 

Szebeni Lászlóné

Regionális ökotalálkozó
A dél-alföldi regionális ökoiskola találkozónkon, október 12-

én 34 pedagógus, 17 ökoiskolából vett részt. A találkozó célja 
az volt, hogy összeállítsuk a közös programtervünket: témák, 
meghívott előadók, segítők, tapasztalatcserék, diáktalálkozók. 
Vendégeink képeken keresztül ismerhették meg iskolánk öko-
programját. Ezt követően Iván Zsuzsanna tájékoztatta őket a kri-
tériumrendszer dokumentálásáról. A találkozón megállapodtunk 
abban, hogy a következő alkalommal, amely március 7-én lesz, 
minden ökoiskola bemutatja ökoprogramját. 

Szivacski Angéla

Ökohét
Az október 1-5. közötti Ökohét témája a parlagfű volt. A 

megjelölt időszakban mind az alsó, mind a felső tagozatos osz-
tályok környezetismeret, biológia, magyar nyelv és irodalom, 
matematika, földrajz, rajz, technika osztályfőnöki óra, illetve a 
projektnap keretében foglalkoztak a parlagfűvel és az allergia 
témakörével, valamint a megelőzés lehetőségeivel. Több játékos 
feladaton (levél és mese a parlagfűről, puzzle, igaz-hamis ál-
lítások, totó, szólások és közmondások párosítása, színezés, 
társasjáték) keresztül ismerkedhettek meg a parlagfűvel. Az al-
lergiában szenvedő gyerekek és családtagjaik hasznos tanácso-
kat kaptak arról, hogyan védekezzenek a pollen ellen. A projekt 
végén értékelőlapot töltöttek ki a gyerekek, melyből kiderült: 
játékosan tanulhattak és mindemellett szórakoztató, érdekes, 
tanulságos és hasznos is volt a program. 

 Kériné Bódi Judit és Szivacski Angéla

Október 6-án rendezték meg a Maty-éri Olimpiai Központban 
az Ötpróba versenysorozat futó számát, ahol a versenyzők fel-
mérhették kitartásukat és állóképességüket a 10 km-es ember-
próbáló futásban. Néhány volt tanulónk teljesítette a 20 km-es 
versenyszámot is. Többen vehettek át pontgyűjtésük jutalmául 
baseball sapkát is. Következik november 10-én a szegedi, va-
lamint november 17-én a pécsi gyalogtúra, amelyekre az Algyő 
Sportjáért Közalapítvány támogatásával autóbusszal utazunk. 
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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

A MIKULÁS
 HÁZHOZ JÖN!

Rendeljen gyermekének 
póni-lovas fogattal érkező 

Mikulást!
Info: 06-30-223-0017

Algyői Lovasklub 
Egyesület

120 m2-es Layher 

homlokzati állvány 

bérbe adó.

Érdeklődni: Suti István 

– telefonszám: 

06-30/987-4060.

Algyői lakos 

autó-villamossági 

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan, 

jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

 Szabadfelhasználású hitelek,
 meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre, 
 lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás

 szocpol  igénybevételével
 adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig

 teljes körű ügyintézéssel,
  közvetítési díj nélkül.

További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria

06-20-9384-102

GÖMBSZIVARFA
GYÜMÖLCSFA (50 fajta)
szőlő, homoktövis, kivi, egres, málna, áfonya, 
Fák: gömbkőris, gömbjuhar, mogyoró, szomorú eper, 
platán, oszlopos díszcseresznye, orgona, spirálfűz, se-
lyemakác, galagonya, berkenye, vérszilva, hárs, nyír. 
Díszfű, tulipánfa, citromfa, sövénynövények. Szolid ár 
gazdag választék. Most nézzen be hozzánk! Meglátja 
megéri.
TUJA, FENYŐ, ÖRÖKZÖLD
http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18 szo.: 8-13 tel.: 06-20-518-0038

Szüleink 
– Vidács János 

és Herczeg 
Julianna – 

60. házassági évfor-
dulójáról nagy szeretettel 
emlékeztünk meg október 

6-án. Szeretnénk meg-
köszönni a rokonoknak, 

ismerősöknek, hogy velünk 
ünnepelték ezt a szép 

napot.
Gyermekeik: 

János, Juli és Magdi

HÚSFÜSTÖLÉST 
VÁLLALOK!
Szeged–Baktó, 

Ladvánszky u. 19.
Nyitva: hétfő–csütörtök 

15–17 óráig
Péntek szünnap

Szombat 8–12 óráig
  Vasárnap 8–11 óráig
Tel.: 06 (30) 477-9132

Minőségi 
hússertések 

150-180 kg-ig 
egész évben 
kaphatóak.

Mobil: 
06-20-988-5785

Szabadon tartott 
Master-kakasok, 

rántani való csirkék 
és friss tanyai tojás

 kapható.

Mobil: 06-20-914-5112

06-20-591-8848

FÖLDMÉRÉS!

Épületfeltüntetés-, telekmegosztás-, 
telekegyesítés, 

művelés alóli kivonás készítése rövid 
határidővel, 

teljes körű földhívatali ügyintézéssel.

Továbbá telekhatár kitűzése.
Tel.: 30/325-3963

Ékszerbemutató Algyőn!
Orvosi fémből készült ékszerek, melyekben neodymium 
tartalmú mágnes van. Orvosilag bizonyított, hogy haték-
ony hatással van az emberi szervezetre. Több betegsé-
gnél jelentős javulást hozott. 
Pl.:  - keringési problémák
 - vérnyomás
 - cukorbetegség

Erről részletes tájékoztatást kap minden héten kedden 18 
órai kezdettel.
Algyő, Vásárhelyi u. 50.
Érd.: 06-20-484-5324
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Egy hajóban evezünk
Az Algyői Nőegylet a helyi szabadidő központban 

két napos tréninget szervez november 24-én és 25-
én (szombat–vasárnap). Az Egy hajóban evezünk... 
elnevezésű program témája: idős betegek gondozása a 
családban; kapcsolatteremtés; konfl iktuskezelés.

Ma én mesélek neked
A 10 éves szegedi amatőr alkotók köre meseíró 

pályázatot ír ki, megkötött téma nélkül.
Ma én mesélek neked... 5. mesekönyv készítéséhez 

várják gyermekek és felnőttek meséjét egyaránt.
Egy mese maximum 2 oldal lehet.
Lehet mellékelni rajzot is (erős színekkel, jól láthatón 

megrajzolva, hogy később a mesékből összeállított 
könyv illusztrációja lehessen)

NEVEZÉSI DÍJ: 1000 forint, melyet a következő 
címre kell beküldeni: 

SZEGEDI AMATŐR ALKOTÓK KÖRE 6710 
Szeged, Szúnyog u. 192.

Korhatár nincs!
Aki teheti, az írást e-mailen is eljuttathatja, legkésőbb 

2008. január 15-ig.
Érdeklődni a 06/70/523-3827-es telefonon, vagy 

email: alkotok@anet.hu lehet. 
Minden meseíró kap oklevelet, tárgyjutalmat, és 

bekerül a Ma én mesélek neked című mesekönyv immár 
5. kötetébe, amit ajándékba is kap.

„Városiként” Algyőn
Szombat délelőtt, amikor felébredtem, arra lettem fi -

gyelmes, hogy nagymamám egy könyvet tart a kezében 
és anyukámnak meséli az élményeit arról a péntek 
estéről, mikor a Tíz év száz arc című könyv bemutatóját 
tartották Algyő tíz éves önállóságának alkalmából. Én 
is belelapoztam a könyvbe. Amikor a könyvtár részhez 
értem, elérzékenyültem. Láttam Nusika néni és Jusztika 
néni képét, eszembe jutott, mikor Algyőre költöztünk, 
a könyvtár volt itt az egyetlen szórakozásom. Majd 
felidéztem a könyvtár médiatáborának emlékeit, és azt, 
hogy itt kezdődött minden.

Már 7 éve élek ezen a településen, de igazán most 
érzem azt, hogy befogadtak az algyői lakosok, mint a 
fi atalok, úgy az idősebbek. És ezt köszönhetem a könyv-
tárnak és a médiatábornak, Jusztika néninek, hogy 
lehetőséget adott arra, hogy az Algyői Hírmondóban ki-
bontakozhassak, megmutassam magam Algyőnek, még 
ha nem is az arcommal együtt, de a gondolataimmal. 
Talán sajátos személyiségem is hozzásegített ahhoz, 
hogy Szilágyi Gergő azt mondhassa: Látod, befogadtak 
az algyőiek..., egy városit. Már nem úgy megyek végig 
Algyő utcáin, hogy rengeteg szúrós vagy akár kíván-
csiskodó tekintet szegeződik rám. Ha felszállok a buszra, 
előre köszönnek, és jó érzéssel tölt el, hogy én is egyre 
több kedves arcra ráköszönhetek.

Nos, nem szaporítom tovább a szót, örülök, hogy hét 
éve úgy döntött a család, hogy költözzünk Algyőre. Még 
ha sokáig nem is éreztem ennek a döntésnek a jó oldalát, 
mára ez elmúlt. Tehát „városiként” is lehet valaki bol-
dog „Algyő cityben”. (Bár a busz menetrendjén lehetne 
változtatni!)

N. B. K.

Alapítványi bevétel
A faluházban október 16-án megszervezett „Alvás és pihenés 

kultúra” rendezvény sikeres lebonyolításáért a Boldog Gyer-
mekkor Alapítvány 100 ezer forint juttatásban részesült, melyet az ud-
vari játékok fejlesztésére fordítanak. 

Az alapítvány köszöni a rendezvényen megjelent szülőknek és 
nagyszülőknek, hogy hozzájárultak az est sikeréhez. 

Kertész leszek, fát nevelek…
Novemberi teendők

Gyep. Előfordulhat, hogy ebben 
a hónapban még nyírunk gyepet. A 
tél beköszöntekor minél rövidebb a 
fű, annál jobban vészeli át a fagyo-
kat. Ha tavasszal szeretnénk füve-
síteni kertünket, akkor november-
ben ássuk fel a területet.  Így van 
idő, hogy a föld leülepedjen. 

Simára gereblyézni ráérünk a 
füvesítés előtt. 

Pampafű. A hosszú virágfüzé-
reit vágjuk le, vigyük be vázába. A 
töveket télire takarjuk, a hajtásokat 
kössük össze, hogy a csapadék lec-
suroghasson.

Hagymások. Minden áttelelő 
gumós, illetve hagymás növényt ta-
karjuk le tőzeggel vagy mulccsal!

Muskátlik téli tárolása
A futómuskátlikat védett, vi-

lágos helyre tegyük. Az eredeti 
edényben és talajban hagyjuk. 
Ügyeljünk, hogy fagymentes 
helyre rakjuk, ahol 5-8 ºC-nál 
nincs melegebb. A sötét, meleg he-
lyen nem érik meg a tavaszt. 

A közönséges kerti muskátlik 
az első őszi fagyokat is jól vise-
lik. A rajtuk lévő mirigyszőrökkel 
dúsított levelek segítségével tűrik 
a hűvös klímát. Dús gyökérzet-
tel cserépbe ültessük el. Havonta 
legalább egyszer öntözzük.

Mindezekhez jó munkát kívá-
nok!  

D. R.

A könyvtár új szolgáltatása: 
laminálás

Az algyői könyvtár új szolgáltatással jelentkezik. Igénybe vehető a lam-
inálás (a nyomtatott szöveg, vagy kép műanyag fóliával való borítása). 
A laminálás díja: A4-es méretben: 100 Ft, A3-as méretben 200 Ft, A5-ös 
méretben 50 Ft, kártya, igazolvány méretben 30 Ft.

Borbarát
November 11-én (vasárnap) 16 órakor az Algyői Borbarátok Szövet-

sége képzeletben a mátraaljai borvidékre látogat. A bemutató előadást 
Ménesi Lajosné tartja. Sor kerül a Márton-napi libatorra és újbor-kósto-
lásra is. A rendezvény helyszíne: a tájház. 

„Lélekmelengető”
 „Ha megtaláltad a boldogság kék madarát,
Engedd, hogy szálljon tovább.
Nyisd ki a kalitka ajtaját,
Ne félj, hogy elszáll.
Ha a szíved nyitva áll, oda mindig hazatalál,
Mert ő a KÉK MADÁR!”

(Vargáné Puskás Andrea)

November 12-én 18 órakor az Algyői Tollforgatók Köre és a könyvtár 
vendége Pósa Ferenc, algyői ezoterikus író lesz. Beszélgetőtárs: Újszászi 
Ilona újságíró.

A szerző eddig megjelent könyvei: Szerelmi zűrök, zűrös szerelmek; 
Spirituális útmutató Szellemi Vándoroknak; Angyali érzések; Az Élet 
ajándéka; Lélekmelengető; A Betegség, mint pótcselekvés; A Földi Bol-
dogság, avagy a gyógyulás útjának első lépései; A betegség csapdájából 
a gyógyulás felé. A könyvek a helyszínen megvásárolhatók. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
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Temető melletti virágüzlet 
várja régi és új vásárlóit megújult 

árukészlettel. 
Menyasszonyi csokrok, alkalmi csokrok 

készítését vállalom.

Temetésre:
 koszorúk, sírcsokrok, sírpárnák, 

kézicsokrok
Karácsonyra: 

adventi koszorúk, asztaldíszek, temetői 
díszek.

Rendelés telefonon is lehetséges.

Téli nyitva tartás: 
hétfőtől szombatig: 8-12 óráig

Temetés alkalmával a temetés időpontjáig.
Tel.: 06-70/61-62-055

Kovács Melinda

Algyői reformátusok!
Istentisztelet november 25-én délután 3 órakor a római katolikus 
templomban. Mindenkit szeretettel vár:

Papp László
református lelkész

A Borbála Fürdő ősszel

  Fürdő  Masszázs Szauna Lábápolás
hétfő 8-20 óráig   szünnap infra    
kedd 8-20 óráig   9-15 óráig 15-20 óráig    
    (fi nn)  
szerda 8-20 óráig   13-19 óráig infra    
csütörtök 8-20 óráig   13-19 óráig 15-20 óráig    
    (fi nn)  
péntek 8-20 óráig   szünnap 15-20 óráig    
    (fi nn)  
szombat 8-24 óráig éjszakai  13-19 óráig 09-24 óráig    
  fürdőzés  (fi nn) 10-19 óráig
vasárnap 8-20 óráig   9-15 óráig 10-20 óráig    
    (fi nn) 10-19 óráig

Lábápolás (pedikűr): lábmasszázs, manikűr, körömápolás
Masszázs: lávaköves, méz, csokoládé masszázs, cellulit kezelés, 
Oktatások, sportszolgáltatások: 2007. november 10-től BÉBI ÚSZÁS indul, 
melyre jelentkezni a Borbála Fürdőben, Magosi Krisztinánál lehet. 
Tel: 06-30/ 336-9853. További információ a: 62/ 517-520 telefonszámon. 
Várjuk a sportolni, pihenni kikapcsolódni vágyó vendégeinket, melyhez 
modern külső megjelenés, korszerű környezetbarát technológia, és el-
ragadó belső harmónia járul!

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8-20 óráig

Szombaton 8-20 óráig 20-24 óráig 
éjszakai fürdőzés

Algyő fürdője várja a kedves algyői lakosokat!



92007.  novemberi Hírmondó  Algyői tükör

A túlvilág tornácán… Erdélyben jártunk
Már a nyár elején kezdtük tervezgetni, hová menjen-

ek a nyugdíjas klub tagjai kirándulni. A sok terv közül 
a romániai Bihari-hegyekre esett a választás, mert nem 
a városok nyüzygése, hanem a hegyek nyugalma, külön-
legessége jobban vonzotta tagjainkat.

Találtunk egy csodálatos, erdők között, bővizű
hegyi patakok ölelésében lévő paziót. Ez a panzió a Boga 
üdülőfaluban található. Szeptember 24-én nagy izgalom-
mal indultunk a háromnapos kirándulásra. Kíváncsian 
vártuk, hogyan megyünk át a határon útlevél nélkül. Ez 
nagyon egyszerűen, a „személyi” felmutatásával meg is 
történt, a román határon jó utat kívántak csoportunknak, 
és robogtunk tovább.

A buszon 46-an utaztunk, énekléssel, nézelődéssel 
gyorsan megérkeztünk az első megállóhelyre, Nagysza-
lontára, Arany János szülővárosába. A lakóházat már le-
bontották és a Csonka torony negyedik emeletén rendez-
tek be egy szobát az író használati tárgyaiból. Sajnos ide 
nem tudtunk felmenni.

Tovább indulva igazi román hangulatú falukon keresz-
tül érkeztünk Tenkére. Itt egy hatalmas kirakodó vásárt 
láttunk, ami felért egy „időutazással”.

Elhagyva a várost, fi gyelmünket a Biharihegység tá-
jainak változatossága kötötte le. Pietroasa elhagyása 
után elfogyott az aszfaltos út, és egy kb. 8 km-es erdei 
kavicsos úton mentünk a Köves Körös mentén. Lassú, 
izgalmas, látványos, gyönyörű út volt (sziklás hegyekkel, 
számos szakadékkal, szorossal és vízeséssel, ami utunkat 
színesítette).

Beérkeztünk a 600 méteres magasságban lévő völgybe, 
Bogára. Elképzelni sem tudtuk, hogy ilyen csodálatos 
erdők között, források mellett tölthetünk el három napot. 
A szobánkat gyorsan elfoglaltuk, és a napsütésben elin-
dultunk felfedezni a hegyeket. Séta közben észrevettünk 
az egyik hatalmas hegy tetején egy „puli kutyát”, és mint 
utólag kiderült, ez a Kutyakő-hegy volt.

Folytatva utunkat, megtaláltuk a Smidl vízesést. Mi-
után a síkvidéken élő ember ilyet ritkán lát, kellő rá-
csodálkozás, gyönyörködés után visszaindultunk szállá-
sunkra. Az esti szalonnasütést, utána pedig a mókázást, 
nótázást befejezve nyugalomra tértünk.

A második napunk is igen mozgalmas volt. Reggeli 
után elindultunk felfedezni az üdülőtelepet. Az őszi táj 
elvarázsolt ezer színével. Az üdülőházak, villák nézegeté-
sével gyorsan elszaladt a délelőtt. Délben fi nom gulyásle-
vest ebédeltünk és kis pihenő után elindultunk megnézni 
a Boga-katlant. Három hegy ölelésében egy csodálatos 
tisztás fogadott bennünket. A Boga-patak is itt tör a fel-
színre. Az időjárás kedvezett nekünk, nagyon szép napsü-
téses volt a délután is. Este jól felöltözve, tábortűz mellett 
beszélgetve, énekelve gyorsan telt az idő a szép csillagos 
ég alatt.

Sajnos azt vettük észre, hogy más a harmadik nap is 
ideért. Az utolsó sétánkat a hegyek között már sietve 
tettük meg, mert csomagolnunk kellett, és ebéd után már 
a busszal indultunk megnézni a Medve-barlangot. A föld-
alatti világ külön vonzereje a Padisnak, de főleg a 
többszintes barlangok felsőbb szintjén alakulnak ki azok 
a csodálatos képződmények, melyek mesevilágba illő 
formáikkal és színeikkel minden fantáziát meghaladnak. 
Ezeknek a leglátványosabb képviselője a kiskohi Medve-
barlang, amely Délkelet-Európa legszebb cseppkő-
barlangja. Úgyszintén egyedülálló a mintegy húszezer 
évvel ezelőtt élt barlangi medve csontváza, mely tökéletes 
anatómiai összefüggésben maradt fenn.

Csodálatos befejezése volt utunknak a barlang meg-
tekintése, ez volt a „hab a tortán”.

A háromnapos kirándulásunkról sok, szép élménnyel 
tértünk haza.

Köszönjük a segítséget azoknak, kik utunkat kelle-
messé tették.

Marika

Az öreg Márton rágyújtott a 
pipájára, nem mintha nagyon kíván-
ta volna, hanem inkább azért, hogy 
elfoglalja magát. Lassan, komóto-
san megtömte, aztán a masinával 
– így hívta az öngyújtóját – para-
zsat lobbantott a száraz dohányszá-
lacskák közé. Mindig így tett, ha va-
lami fontosat akart mondani. Most 
is mondana valamit, de kinek? Ült a 
konyhában s az elmúlt idők emlékei 
elevenedtek meg körülötte. Egyedül 
volt. Most nagyon ránehezedett ez 
az egyedüllét. Mintegy magának 
– nem is mondta – dünnyögte: - Hát 
elmentél? Az asszonyára gondolt, 
akit a nyáron kísértek ki Szent Mi-
hály lován.

Lassan őszbe csavarodott az idő, 
a kukoricaszárat is levágta. Nem 
hívta a gyerekeket, elbajlódik vele 
maga is. Csak ez az egyedüllét!

Hazament a szárvágásból – üres 
a konyha, nem ég a tűz. Eddig min-
dig égett, jó meleg ölelte át fázós, 
öreg tagjait, és amikor az asztal 
mellé ült, az asszony tálat, kenyeret 
és ételt tett elé. Milyen nagy dolog 
is az, amikor odateszik az ember elé 
az ételt. De most? Matat valamit a 
kamrában, kenyér, szalonna, főz 
egy teát. Milyen nehezen megy le 
a falat így egyedül. Fátyolos sze-
mével messze néz, ki, messze, 
távolra az ablakon át. A temető 
fái hajlonganak a szélben, mintha 
köszöntgetnék a „hazatérőket” 
és helyeslően bólongatnának fel-
feltörő gondolataira.

Nincs feleség! Sóhajtott fel 
fájdalmasan és ebbe a nagy csendbe 
belekondult a harang. Simogatóan 
hullámzott szét a falun. „Ez lega-
lább szól.” S gyermekkorának képei 
ele-venedtek meg, mikor szívesen 
húzta a harang kötelét és az zúgott, 
zúgott, az egész határt betöltötte. 
Büszke is volt rá, hogy mindenki 
azért hallhatja, mert ő húzza.

Mikor feleségét a sírba eresz-
tették, akkor is zúgott a harang. 
Csak erre fi gyelt, s a sír csend-
jébe ez a harangzúgás kísérte 
el, amit annyira szeretett. Egy 
volt minden gondolatuk. Milyen 
szép volt az oltár, mikor fi atalon 
bevonultak a templomba, ragyogás, 
fény, zúgott az orgona, s mikor ki-
mondta, hogy holtomiglan – holto-
diglan – hát igen, régen volt, 53 
éve, s most itt áll magában. Körül-
vették ugyan a gyerekei, de hát ők 
már nem értik. Ők mások. Milyen 
kár. Valami elszakította őket, most 
jobban fájt neki, mert nem tudta 
elmondani senkinek, ami a szívét 
nyomja. Nehéz erről beszélni. A 
harang, igen azzal együtt zúgott 
szívében az a kimondhatatlan 
érzés. „Elmentél”. Felesége szavak 
nélkül is értette. Kitalálta gondola-
tait. Egyek voltak. Így beszélni se 
nagyon kellett. De ezeknek – gye-

rekeire gondolt – hogy is mondjam 
el? Megértenék?

Kopogtak a konyhaajtón, fel-
neszelt – s nagy sokára mondta: 
– Tessék!

A szomszéd volt. Egyívásúak 
voltak, együtt katonáskodtak, fog-
ságból is együtt keveredtek haza.

–Szervusz!
– Szervusz! Jó, hogy jöttél!
– Egyedül?
– Egyedül, egyedül… –  toldozza 

meg egy hosszú sóhajjal a választ.
– Hová indultál?
– Megyek a temetőbe, ehol e 

kis virág. Ügyetlenül, férfi kézzel 
összekötött csokor volt a kezében.

– Jönnél-e te is?
– Kéne – mondta az öreg, s 

barátjától bátorságot, erőt kapott 
az indulásra, és ahhoz, hogy nem 
a hideg fakasztott könnyet öreg 
szeméből, hanem valami más, va-
lami egészen más. „Ezeket a virágo-
kat még szegény Maris ültette, 
és most neki viszem”. Elővette 
zsebkendőjét és megtörölte a sze-
mét. Ne lássák. Férfi ember ő!

Kiléptek az utcára. Két fekete 
kabát, két fekete kalap, két ember, 
egy érzés, egy sors, egy gondolat, 
egy kenyér, összetartoztak, így 
érezték, egy bánat, egy szomorúság. 
A templom előtt megemelték ka-
lapjukat. Az öreg Márton felnézett 
a toronyra. „Fiatal koromban innen 
indítottam a harangzúgást”.

– Térjünk bé! 
Beléptek. Most, hogy egyre ide-

genebb lett a világ, úgy érezték: 
itt-hon vannak. Az oltár most is fé-
nyes, virágoktól ékes – mint mikor 
esküdtek. Megálltak. Csendbe 
burkolózott minden. Ők csak álltak 
és némán néztek előre. Elhangzott 
prédikációk emlékei keltek életre. 
Zsoltár hangjai éledtek újra, és 
megsimogatták a két fáradt ember 
szívét és ők úgy érezték, mintha 
édesanyjuk ölelné át szerető kar-
jával őket.

Egyre gondoltak: az élet elfutott. 
Most már nemcsak hiszik, de érzik 
is az örökkévalóságot – itt az Örök-
kévaló hajlékában. Jó itten lenni! Jó 
itthon lenni!

A temetőben pislákoló gyertyák 
jelezték az emberi ragaszkodás em-
lékeit. De hát, ha eliramlik az élet, 
mit ér az emlékezés?

A sírnál álltak mind a ketten. 
Letették a virágot, gyertyát gyúj-
tottak, és ugyanazt érezték mind a 
ketten: ez a kezdés volt, megyünk 
mi is, hogy Isten bocsánatát el-
nyerve, irgalmából örökre együtt 
legyünk az Ő szeretetében.

Bízó szívvel indultak a maradó 
időnek és a remény fényei gyúltak 
immár a végtelent kereső szemük-
ben.

Réthy István
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Született:
Nagy Leonóra (2007. 09.19.) – anya: 

Bús Gabriella – apa: Nagy Zoltán. Fodor 
Angelika (2007. 09.29.) – anya: Nemes 
Andrea – apa: Fodor Attila. Molnár Vik-

tória Noémi (2007. 10.04.) – anya: Kónya 
Andrea Helga – apa: Molnár Zoltán. 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Meghalt:
Kormány Lajosné született Páskuli Esz-

ter (2007. 09. 25.). Tóth Mátyás (2007. 
10.05.).

Béke poraikra!

Orvosi rendelési időpontok

Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

November 05-09-ig 12-16.30-ig
November 12-16-ig 08-12.30-ig
November 19-23-ig 12-16.30-ig
November 26-30-ig 08-12.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00
 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte-

tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fo-
gászati röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fog-
fehérítés, fogékszer  tömések minden fajtája  
góckutatás

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

November 05–09-ig  12.30–16.30-ig
November 12–16-ig  07.30–11.30-ig
November 19-23-ig  12.30-16.30-ig
November 26-30-ig  07.30-11.30-ig
December 03-07-ig  12.30-16.30-ig
December 10-14-ig  07.30-11.30-ig

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

2008-tól a rendelési idő megváltozik, részletek a 
decemberi Hírmondóban!

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. 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 a hét többi napján is van 
rendelés.

 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad

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

November 05-09-ig 07.30-12.00-ig
November 12-16-ig 12.30-16.30-ig
November 19-23-ig 07.30-12.00-ig
November 26-30-ig 12.30-16.30-ig

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 más-
nap reggel 7.30 óráig.
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Az „Öregek” ünneplése
Az Idősek Napján, október 4-én, a faluház színházter-

mében szépen terített asztalokkal várták az időseket. Kar-
sainé Manyika egy-egy szál szegfűt adott át mindenkinek. 
Aranyos, szívhez szóló műsort kaptunk az óvodásoktól. 
Őket követték az iskolások, ők egy komoly verses, zenés 
produkcióval tették számunkra széppé ezt a napot. Nagyon 
köszönjük a szereplőknek és az őket felkészítő óvónőnek és 
tanárnőnek a fáradságos munkájukat!

Az ünnepet tovább fokozva Bene Zoltán igazgató úr be-
jelentette, hogy tiszteletünkre egy színházi produkcióval 
készültek. A szórakoztató előadást élveztük és köszönjük az 
elénk varázsolt színházat minden szereplőnek.

A vacsora előtt az alpolgármester asszony, Molnárné 
Vida Zsuzsanna köszöntötte az „öregeket”, hangsúlyozva, 
milyen nagy szükség van tudásunkra, tapasztalatunkra, 
bölcsességünkre a családban és a közösségekben egyaránt. 
Meglepetésünkre hatalmas tortával – tetején „tűzijátékkal” 
– ajándékozta meg az időseket az önkormányzat nevében. 
Köszönjük szépen.

A Nyugdíjas klub is készült erre a napra. Először is 
köszöntöttük Süli Istvánné társunkat, aki Algyő Községért 
Érdemérmet kapott. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
további munkájához.

A szép nap befejezésére megérkezett a töltött káposzta, 
fi nom kifl ik és rétesek.

Ez a nap a meglepetések napja volt. Nagyon hálásak va-
gyunk érte. Köszönjük az összes közreműködőnek ezt a 
szép Idősek Napját.

Kneipné

Köszönet a fenyőért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Molnárné Süli-

Zakar Zitának és kedves családjának, hogy felajánlottak a 
faluház részére egy értékes szobafenyőt. Reméljük sok-sok 
vendégünk gyönyörködhet majd felajánlásukban, mely a 
közösségi teret még barátságosabbá varázsolja! 

Nagy Olvashow

Október elején került sor a „Könyvtárak összefogása a társadalo-
mért” országos rendezvénysorozatra, a „Nagy Olvashow”-ra, melybe 
az algyői könyvtár is bekapcsolódott.

Több napon keresztül igyekeztünk minden korosztály fi gyel-
mét felhívni a könyvtárra, annak szolgáltatásaira. Október 2-án a 
törzsolvasókat köszöntöttük egy díszdobozos, névre szóló „Por-
tugeiser”-rel, a dobozon Algyő címere és az intézmény logója mellett 
a következő szöveg szerepelt: „… - mint a könyvtár hűséges olvasó-
ja – egészségére választotta az algyői könyvtár”. Lírai hangulatú 
köszöntőműsorral a Lyra Együttes kedveskedett az ünnepelteknek.

Ekkor került sor Gáli Zsolt fafaragásainak és verseinek kiállítására 
is. Az algyői fi atalember különös meglátásai és versei gazdag ér-
zelemvilágról tanúskodnak.

A könyvtár tini olvasói Leirer Alízzal – 16 éves író-diáklány 
– és könyvével (Lilla titkos naplója) ismerkedtek, és beszélgettek 
barátságról, szerelemről, tinigondokról. A találkozó kapcsán többen 
felvették a kapcsolatot Alízzal az interneten keresztül is. Megvásárol-
ták könyvét, és mindenkinek dedikált a fi atal „írónő” egy saját maga 
által készített könyvjelzőt. 

A legkisebbek, a kisbabák is „ellátogattak” a könyvtárba szüleik-
kel együtt. Itt „Babaolvasó” könyvecskét és egy leporellót kapott 
minden kisgyerek ajándékba, s a babaolvasójeggyel beiratkozhattak 
a könyvtárba.

A „Kölyökolvashow” programban az óvodások és az alsó tagoza-
tosok voltak könyvtárunk vendégei. Kis Mihályné, Nusika – mese-
foglalkozása nagy élményt nyújtott számukra, s az ajándékba kapott 
– általunk készített egyedi – kifestőkönyv és „Shrek”-es zsírkréta 
nagy örömet jelentett az ovisok számára. Az alsó tagozatosok sem 
távoztak üres kézzel. Könyvet, tollat, kulcstartót, lufi t, órarendet és 
könyvjelzőt kaptak aktív részvételükért.

A programsorozatra Kovács Tóni bácsi könyvének bemutatója tette 
fel a koronát. A volt algyői matematika tanár játszott a számokkal, 
s azt mutatta be, hogyan tehetjük ezt mi is. Könnyedén, humorral. 
Érdemes a könyvet kézbe venni mindenkinek, fi atalnak és öregnek. 
Érdemes elolvasni, mert nem száraz matematikáról van benne szó. 
Matematikával kapcsolatos történetek, mesék, anekdoták teszik érde-
kessé a sokak által „száraz”-nak tartott tudományt.

Sokan voltak a rendezvényen. Tanítványok, jelenlegi tanárok, 
ismerősök, barátok, tisztelők.

A rendezvény végén minden résztvevő egy ajándékba kapott pél-
dánnyal távozott.

Mozgáskorlátozottak 
Ópusztaszeren

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyői csoportjának 
tagjai jó hangulatú kiránduláson vettek részt Ópusztaszeren. 
Megtekintették a Feszty körképet, nosztalgiával nézték a 
régi falusi házakat, az iskolát. A több mint  30 fő ebéd után 
kellemes élményekkel tért haza. Akik egészségi állapotuk 
miatt nem tudtak részt venni, azok szép kerámiadíszt kaptak 
az emlékmű rajzával.

November 14-én, szerdán a szegedi Móra Ferenc Múzeum-
ba látogatnak. Találkozás a 9.30-kor induló menetrendszerű 
buszon. Utána ebéd a Tarján Bisztróban.

November 21-én 15 órától taggyűlés lesz a Faluház kis-
termében. Várjuk azokat is, akik bekapcsolódnának a cso-
port munkájába.

Sermann József vezetőségi tag

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
NOVEMBER 5. (hétfő) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház föld-

szinti kistermében. 
NOVEMBER 8. (csütörtök) 17 óra: „Ahogy elkezdődött…” 

Magyar Józsefné Anna önálló kiállításának megnyitója a Fa-
luház Galériában. A tárlatot átadja: Gálné Nagy Ildikó szövő 
népi iparművész, az Algyői Művészkör vezetője. A kiállítás 
megtekinthető november 30-ig.

NOVEMBER 12. (hétfő) 8-17 óra: Véradó Nap a faluház föld-
szinti kistermében.

NOVEMBER 12. (hétfő) 17  óra: CVK Civil Vezetők Klubja a 
faluház földszinti kistermében.

NOVEMBER 13. (kedd) 18 óra: az Algyői Gazdakör taggyűlése 
a faluház emeleti klubtermében (Gubacsi Zoltán).

NOVEMBER 13. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn” IV. előadás. Előadó: dr. Bíró Zoltán főiskolai tanár, 
politológus, irodalomtörténész.  Téma: Változott-e a világ 
2001. szeptember 11-én?

NOVEMBER 14. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 
fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó) a faluház föld-
szinti kistermében.

NOVEMBER 14. (szerda) 15-17 óra: a Mozgáskorlátozottak 
Algyői Csoportjának taggyűlése a faluház előcsarnokában. 

NOVEMBER 20. (kedd) 15 óra: „50 év integráció – 50 hely-
színen” pályázati rendezvény és iskolai vetélkedő a faluház 
színháztermében. 

NOVEMBER 21. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház 
emeleti klubtermében. Előadó: Dr. Rákóczi Csongor. Téma: 
A természettel karöltve –egészségünkért. (Info: Lele Istvánné: 
62/517-172

NOVEMBER 25. (vasárnap) 18 óra: Katalin-napi Magyarnó-
ta-est a faluház színháztermében. Sztárvendégek: Jarosiewitz 
Margit és Fodor Károly nótaénekesek. Kísér: Bakró Lajos és 
népi zenekara. (Info: Lele Istvánné: 62/517-172

NOVEMBER 26. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás 
a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

NOVEMBER 27. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn” V. előadás. Előadó: dr. Kürti Béla régész (Móra Fe-
renc Múzeum, Szeged). Téma: A honfoglaló magyarok ré-
gészeti hagyatéka (INFO: Bene Zoltán: 62/517-172)

NOVEMBER 29. (csütörtök) 18 óra: Az Algyői Művészkör 
taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy Il-
dikó).

NOVEMBER 30. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet tag-
gyűlése a faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).

Sok-mindent-tudás Egyeteme 
I. szemeszter 4. és 5. előadás

November 13-án végre dr. Bíró Zol-
tán előadását is meghallgatjuk, hiszen 
szeptember 11-e  helyett ezen a napon 
fog beszélni a 2001. szeptember 11-i 
merényletek globális hatásairól.

Dr. Bíró Zoltán 1941-ben született Bu-
dapesten. Középiskolai tanári oklevelét 
1969-ben szerezte meg az ELTE magyar-
népművelés szakán. A JATE-n summa 
cum laude fokozattal doktorált. 1988-tól docensként dolgozott 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tan-
székén. 

1969 óta publikál különböző irodalmi illetőleg társadalom-
politikai lapokban, folyóiratokban. Önálló kötetei jelentek meg. 
1988-ban a Hitel című irodalmi, társadalmi, kulturális folyóirat 
alapító szerkesztője, mintegy 4 éven keresztül vezeti a lapot. 
Tagja a Tiszatáj Kuratórium Alapítványának. Szakmai tevéke-
nysége kétirányú; egyfelől magyar irodalomtörténettel, másfelől 
eszmetörténettel foglalkozik. Kandidátusi értekezését 1996-ban 
védte meg a népi írói mozgalom, ill. a Válasz című folyóirat 
gondolatkörének vizsgálata tárgyában, ettől az időponttól az 
irodalomtudomány kandidátusa. 

Rendszeresen előadásokat tart hazai és külföldi tudományos 
konferenciákon. Az utóbbi években eszmetörténeti és politi-
katörténeti előadásokat tartott Japánban, Svédországban, Fran-
ciaországban és számos hazai és külföldi konferencián vett részt. 
Rendszeresen publikál hazai folyóiratokban és napilapokban. 

***
November 27-én dr. Kürti Béla régész előadására invitálunk 

mindenkit, akit érdekel, mit hagytak ránk honfoglaló őseink? 
Kürti Béla a Móra Ferenc Múzeum munkatársa, régész. 2001-
ben jelent meg Sírok üzenete című munkája, mely az Algyő 
határában feltárt, honfoglalás kori temetővel foglalkozik. 
Előadásában azonban nem csak az algyői temető tanulságait 
boncolgatja, hanem az egész honfoglaló magyarság régészeti 
hagyatékáról nyújt áttekintést.

Programajánló

Vásárok novemberben
  6. (kedd) 9-12 óra  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár 
 a faluház előcsarnokában.
  8. (csütörtök) 9-12 óra Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban.
13. (kedd) 9-13 óra Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár 
 a faluház előcsarnokában.
15. (csütörtök) 8-12 óra Margó méteráru a faluház 
 előcsarnokában.
16. (péntek) 9-12 óra Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár 
 a faluház előcsarnokában.
22. (csütörtök) 9-12 óra Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban.
26. (hétfő) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár a faluház 
 előcsarnokában.

Katalin-napi Magyarnóta-est 
November 25-én, vasárnap 17 órától a faluházban magyar 

nóta estre várják a zenebarátokat. A hangulatról és a jó muzsikáról 
Bakró Lajos és népi zenekara gondoskodik. A műsorban fellépnek: 
Jarosiewitz Margit és Fodor Károly nótaénekesek. Belépőjegyek 
a faluházban válthatók: munkanapokon 8-18 óráig! Elővételben 
november 20-ig,  Árak: 1 pár (2 személyre szóló) jegy: 1800 Ft. 
Családi (4 személyre szóló) jegy: 3400 Ft. Nyugdíjasoknak: 900 
Ft/fő. Helyszínen, az előadás napján: 1300 Ft/fő. Katalinoknak 
a belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel vár a Faluház! 
Jöjjön, mulassunk együtt!

Programajánló: a honlapon is
Ha eljövendő programjainkról szeretnének információkat szer-

ezni vagy elmúlt programjainkon készült képeket nézegetnének 
- kattintsanak a www.algyofaluhaz.hu-ra!


