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Híreka Hivatalból...Táj ház és Szabadidőközpont

Algyő Napja alkalmából két létesítménnyel ismét gazdagabb 
lett településünk. A Délász Oktatási Központot megvásárolta az 
Önkormányzat és ezáltal Szabadidőközpontként fog üzemelni, 
valamint a Tájházat avattuk fel szeptember 29-én.
A Szabadidőközpont különféle rendezvények megszervezéséhez 
nyújt lehetőséget. Előadótermekkel, szálláshelyekkel, étteremmel, 
szabadidőparkkal rendelkezik. Egyaránt alkalmas konferenciák, 
továbbképzések, lakodalmak, táborok, sportrendezvények 
tartására.
A Tájház régóta óhajtott vágya volt a település lakóinak, hiszen 
évekkel ezelőtt megkezdődött a tárgyak gyűjtése. így alakulhatott 
ki a kovácsműhely, a konyha, a szoba, a gang, az istálló és a nyitott 
kocsiszín. A szobákban az alapvető tárgyi emlékek megtalálhatók,
így pi-
- az üllő, a kemence, a különböző vasszerszámok,
- a konyhai bútorok, eszközök és edények,
- az ágy, éjjeli szekrény, szekrény, asztal, pad, tükör, bölcső,
- a halászati eszközök,
- szövőszék,
- a mezőgazdasági eszközök stb.
Szeretnénk létrehozni egy honismereti szakkört, melynek 
tevékenysége a tárgyi emlékek további felkutatása, gyűjtése, 
Szeretnénk a lassan feledésbe merült helyi szokásokat, 
hagyományokat feleleveníteni írott formában, de videó- és 
hangkazetta formájában is.
A megnyitóra sikerült egy 15-20 perces videófelvételt összeállítani 
Algyő intézményeiről, nevezetességeiről. Ezt szeretnénk 
kiegészíteni mesterségek bemutatásával, majd sokszorosítás után 
a lakosság számára hozzáférhetővé tenni,
Munkánkhoz, terveink megvalósításához az Önök segítségét is 
kérjük.

A Tájház nyitva tartása:
Hétfő: du. 13-17 óra
Kedd: de. 9-12 óra du. 13-17 óra
Szerda: du, 13-17 óra
Csütörtök: de. 9-12 óra 
Péntek: du. 13-18 óra

Várjuk a további felajánlásokat és köszönjük mindazoknak a mun
káját és adományait, akik hozzájárultak a Tájház megnyitásához.

Algyő Község Képviselö-testülete szeptemberi ülésén döntött 
a mezőgazdasági művelésre alkalmas bel- és külterületi 
ingatlanok haszonbérleti díjairól. A bérleti díjak nem 
emelkedtek, tehát továbbra is:

Belterületen: 1,5 Ft/m2/év 
Külterületen: 0,5 Ft/m2/év 

Haszonbérbe vehető földekről érdeklődjenek a Hivatalban. 
Atelepülésünk érdekében végzett munkájukért 2001-ben
4-en részesültek az "Algyő Községért” kitüntetésben:

Karsai Lászlóné

Eke József

A kitüntettek szeptember 29.-én ünnepélyes keretek között 
vették át kitüntetésüket!
Az Önkormányzat (2002. évre vonatkozóan) _ ismét 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíj rendszerhez.
Elsősorban a hátrányos helyzetű hallgatók (szociális 
rászorultság) támogatására szolgáló pályázat. A pályázat 
benyújtási határideje: 2001. október 10.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban.
Algyő 2001. október 1.-jétől ismét Nagyközség!



2 Algyői Hírmondó

A magyarnemzet októberben két 
napra is emlékezik.

Az egyik október 6-a, nemzeti gyásznapunk. Az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc elbukott. Az 
osztrák császári ház az orosz cár katonai segítségével 
verte le népünk szabadságharcát. A habsburg császár,
I. Ferenc József a kegyetlen Haynau tábornokot küldte 
hazánkba, hogy megbüntesse a szabadságharcosokat. A Szovjetunió vezetői azonban nem engedhették meg,

a néphadsereg több alakulata is, és megkezdődött 
a harc a belügyi csapatok - az “ávósok" - ellen. 
A következő napokban átalakult a kormány. Nagy 
Imre lett a miniszterelnök. Különböző pártok és 
forradalmi szervezetek jöttek létre. A gyárakban 
megszervezték a munkástanácsokat, a politikai foglyokat 
kiszabadították.

Aki csak tudott külföldre menekült, így Kossuth Lajos 
és Bem apó is. Akinek nem sikerült eltávoznia, azt 
vésztörvényszék elé állították.
Aforradalmi magyar kormány első miniszterelnökét, gróf 
Batthyány Lajost Pesten végezték ki. A honvédsereg 
vezető tábornokai közül tizenhármat az aradi várban 
öltek meg. Ők az aradi vértanúk, jegyezzük meg a 
nevüket: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewfy 
Arisztid gróf, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György,

hogy egy ország kiszakadjon a fennhatósága alatti 
államok sorából. Nagy Imrét és társait tőrbe csalták, 
foglyul ejtették, és novem berién , egy esős vasárnapon 
a szovjet tankok lerohanták fővárosunkat. Egy ideig 
még tartott az ellenállás, például a Corvin közben 
védték magukat a fegyveres felkelők, de a túlerő 
győzött. A nyugati országok nem nyújtottak segítséget. 
A szovjet tankokra támaszkodva Kádár János új 
kormánya visszaállította a forradalom előtti rendszert,

Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagy- és megkezdődött a forradalmárok felelősségre vonása.
Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác és Vécsey Károly gróf.
A másik nap október 23., a magyar forradalom és 
szabadságharc ünnepe.
Október 23-án emlékezünk meg az 1956-os magyar 
forradalomról. Mi volt az oka a forradalom kitörésének? 
A második világháború szovjet győzelemmel fejeződött 
be. A szovjet hadsereg verte ki Magyarországról a 
német hadakat, és szabadította fel hazánkat a fasiszta 
elnyomás alól. A győzelem után a szovjet hadsereg nem 
vonult ki országunkból, és a szovjet kormány Sztálin 
vezetésével mindent elkövetett, hogy nálunk is olyan 
kommunista rendszer valósuljon meg, mint amilyen a 
Szovjetunióban volt.
A felszabadulás után földet osztottak a parasztoknak, 
hamarosan azonban szovjet mintájú termelő- 
szövetkezetekbe kényszerítették a földműveseket. Az 
állam erőltette a nehézipar fejlesztését. A munkások és 
az alkalmazottak egyre rosszabbul éltek. Aki tiltakozott, 
azt börtönbe vagy kényszermunkatáborba vitték. 
Sokakat, még régi kommunistákat is, igazságtalanul 
ítéltek el. Sztálin halála után, 1953-tól voltak törekvések 
a helyzet javítására, de ezek nem jártak sikerrel. 
1956-ban a lengyel munkásság is elégedetlenkedett, 
hiszen helyzetük hasonló volt a miénkhez. 1956. október 
23-án az egyetemisták rokonszenvtüntetést rendeztek a 
lengyelek mellett Budapesten. A tüntetőkhöz munkások 
is csatlakoztak, és követelték a szovjet csapatok 
hazatérését. Este a tömeg a Rádió épületéhez vonult, 
hogy beolvastassa a követeléseket. Az épület őrsége 
tüzet nyitott az emberekre. Az éjszaka folyamán a 
felkelők fegyvereket szereztek, csatlakozott hozzájuk

A Kádár-rendszer 1989-ben összeomlott, és megindult 
a demokratikus átalakulás. Magyarország államformája 
népköztársaságból köztársaság lett. Nem sokkal később 
kivonultak a szovjet csapatok, hazánk így visszanyerte 
függetlenségét.
A köztársaságot a forradalom évfordulóján, 1989. 
október 23-án kiáltották ki a Parlament előtt. Azóta ez 
a nap kettős ünnep : emlékezünk a forradalomra és a 
köztársaság kikiáltására.

Czuczor Gergely

ítélőszék előtt
Hogy hazámat ne szeressem, 
A bitorlót meg ne vessem: 
Hatalom nem teheti!

Hogy hazámat megtagadjam. 
Megvetés jelét hogy adjam: 
Azt se követelheti!

Főbe lőhet, nyakaztathat, 
Bitófára fölakaszthat,
Ő erősebb, tegye meg!

De az érzelem hónában, 
Keblem titkos templomában 
Én urat nem ismerek!
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Magyarföldbe magyar vetőmagot”...
Minden évben - immár hagyományosan - szeptember elején 
tartják az országos, de nemzetközi kitekintéssel is bíró 
"Kiskun napokat".
A tudományos előadások egész sora hangzik el a négy nap 
alatt, amelyek a résztvevőkben - összesen - 1600-1700 - fő 
egy sor kérdést vet fel.
Prof. Dr. Rádi Samír a Kiskun Kutató Központ főigazgatója 
arra vállalkozott, hogy az Algyői Hírmondó hasábjain 
keresztül nem szakemberek által is érthető módon válaszol 
kérdéseinkre.
1. Hogyan válasszunk vetőmagot?
A gazda örökletes tulajdonsága, hogy földjén a legnagyobb 
termésátlag elérésére törekszik. Hogyan érhető ez el? 
Úgy, hogy ismernie kell a föld 
tulajdonságait. Ilyenek: az erősen 
kötött talaj, a homokos talaj, netán 
gyenge adottságú szikes (lúgos) 
talaj.
2. Honnan tudja meg a gazda 
milyen jellegű a szántó?
Ennek legjobb módja, ha a gazda 
elvégezteti földjei mintái alapján a 
talajanalízist. Ezt a Kiskun Kutató 
Központ nem végezheti, erre az 
FVM által kijelölt - akkreditált - 
laboratóriumok hivatottak.
3. Mennyibe kerül ez a gazdának?
Hát "nem egy tehén ára", de megéri 

mindenképpen, mert csak egyszer 
kell elvégeztetni a laboratóriumi 
vizsgálatot. Sajnos pontos adattal 
napra készen mi sem tudunk 
szolgálni.
4. Melyek a vetés külső paraméterei?
A talaj gondos és alapos előkészítése. Ez alatta szántás, 
boronálás, hengerelés, stb. által kialakított szemcsenagyságot 
kell érteni. A másik igen fontos tényező, hogy a talajnak 
a "szem" mélységen el kell érnie a 8-10 C hőmérsékletet. 
Ügyeljünk arra, hogy a bevetett földterület ne legyen gyomos. 
Ez elvesz a terménytől fényt és "lopja" a tápanyagot. Ebből 
az is következik, hogy a gazdának be kell vinnie a megfelelő
- FVM labor által javasolt - minőségű és mennyiségű 
tápanyagot a földbe.
5. Mit jelent az, hogy a kukorica két vagy három 
vonalas?
A két vagy három vonalasság a szülővonalak számat jelenti. 
Minél több vonalas egy termék, annál inkább biztosak 
lehetünk abban, hogy a remélt tulajdonságokat "hozza" a 
hibrid.
6. Mitől függ a tenyészidő megválasztása?

Több tényező is szerepet játszik. Pl: a tervezett vetésforgó. 
Ha a gazda ősszel búzát tervez vetni, akkor rövid tenyészidejű 
hibridet válasszon. A hibrideket úgynevezett FAO számmal 
jelölik meg, éppen a tenyészidejűk alapján. Szemes 
termelésre ajánljuk az igen rövid tenyészidejű HELLA 4266 
hibridet. Ez 126 nap alatt beérik. A hosszú tenyészidejű 
hibridünk a BARBARA 4472, ami 144 nap alatt érik be. 
Természetesen a kettő között még számtalan termékünk 
van.
7. Hány év óta működik a Kiskun Kutató?
30 éves múltunk van. Az intézet ezen idő alatt folyamatosan 
fejlődött. A gazdaság növekedett, a kutatási és termelési 
technológiánk folyton tökéletesedik.
8. Milyen az arány az államilag elismert kukoricák és 

az oltalommal még nem védett 
hibridek között?
Államilag elismert hibridjeink 
száma meghaladja a 90 fajtát. A 
szabadalommal ellátott vonalak és 
hibridek száma több mint 40.
9. Mi a véleménye a gén- 
manipulált termékekről?
A kísérletek még olyan kezdetleges 
stádiumban vannak, amelyek 
alapján sem mellette, sem felette 
nem törhetünk pálcát. A néhány 
eset, amely példaként rendel
kezésre áll, nem szolgálhat a 
köztermelés alapjául.
10. Miért érdemes a gazdának 
Kiskun által tenyésztett magot 
vetni?
Elsősorban a garantált különleges 
tulajdonságai miatt. Ilyenek a 

szárazságtűrés, szálszilárdság, terméseredmény, a
nedvességtartalom százalékos aránya, és ami a legdöntőbb 
a vetőmag árfekvése.
11. Milyen kedvezményeket biztosít a Kiskun Kutató a 
gazdáknak?
Rugalmas fizetési konstrukció, egyedi elbírálás alapján 
terménycserés szerződések lehetségesek. Vállaljuk a gazdák 
raktározási gondjait, igen barátságos árakon.
Utóirat!
Szeretném remélni, hogy a kérdésekre adott válaszok 
segítséget nyújtanak mindazoknak a kistermelőknek, és 
nagyobb vállalkozásoknak, akik, és amelyek a Mit? Mikor? 
Miért? kérdésekre saját érdekükben a helyes választ 
keresik.
Üdvözlettel: Dr. Rádi Samír
A kérdéseket az ÖBK csoport tagjai vetették fel, amelyeket 
miként a válaszokat is Karsai László jegyezte le.



Algyői irodalmi esték

Nevezzük akárminek - irodalmi estéknek, kávéháznak, 
népfőiskolái programnak, stb. - a színjátszással és a 
színházi bemutatókkal együtt, meghonosodott Algyőn 
az irodalom is. Ez a tény is - és sokminden más is - 
jó példája és igazolása annak, hogy a magyar vidék 
kisebb-nagyobb településein van tere és van közönsége 
(közössége) a szellemi életnek. Ahol Vörösmarty Mihály, 
Madách Imre, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály 
otthonra talál, otthonra talál ott a magyar szellem 
is. És az irodalom nem valami megfoghatatlan, lila 
ködökben lebegő szellem, hanem maga az élet, az 
élet tartalmát kifejező művészet, melyből az élete 
tanulhatjuk, megtalálhatjuk benne önmagunk kérdéseit, 
gondjait és örömeit, csak éppen a mindennapok hajszája 
és szüksége fölé emelve.
Az algyői irodalmi esteken, mostmár rendszeresen és 
rendszerezve, hónapról hónapra szólunk a magyar 
irodalom nagyjairól, nem feszesen, iskolásán, hanem 
valahogy úgy, mintha legtermészetesebb közös 
ügyeinkről beszélgetnénk egy baráti közösségben - 
mondjuk egy tea mellett, ezúttal mindig a Faluházban. 
Nemrég a sokak által érthetetlennek mondott Ady, 
legutóbb az ugyancsak sokak által túlságosan száraznak 
tartott Babits életműve került sorra, s mindkét alkalom 
igazolta, hogy annak az irodalomnak, amelynek van 
igazi mondanivalója az ember számára, érdeklődő 
és értő közönsége is lesz, ha van, aki szervezze, 
összefogja, alakítsa a programot. Algyőn pedig ilyen 
emberek is vannak. Az estéken elhangzó versek 
vagy prózai szövegrészek, az elhangzó előadások és 
kérdések ilyen környezetben már nem tűnnek távolinak, 
idegennek vagy erőltetettnek senki számára.
A színház és az irodalom is elválaszthatatlan testvérek 
így és jól kiegészítik egymást az évek során. Biztosan 
gazdagodnak azok lélekben, gondolkodásban, akik néha 
kiragadva magukat életük mindennapjaiból, a színház 
és az irodalom jegyében találkoznak egymással.
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Dr. Bíró Zoltán
irodalomtörténész

Algyői HírmoiíclÖ 

Internet a könyvtárban

Hogy mi is az az Internet nevű valami, amiről az újságok 
írnak, a rádióban, tévében beszélnek és már az éppen 
hogy beszélni tudó csemeték is érzik, hogy legalább 
olyan fontos, mint a Földön a levegő. Ez az Internet 
nevű valami nem más, mintegy számítógépes rendszer, 
illetve a számítógépes rendszereket összekötő hálózat, 
ami most már az egész Földünket befonja.
Mire jó? Ma már annyi mindenre lehet használni, hogy 
nehezebb lenne megválaszolni a kérdést, hogy mire 
nem jó. Lássunk néhányat a lehetőségekből:
- pár másodperc és emberek tízmillióival kerülhetünk 
kapcsolatba, - levelezhetünk velük, beszélgetést 
folytathatunk,
- levelező fórumokon vehetünk részt, elmesélhetjük 
tapasztalatainkat, meghallgathatjuk mások 
véleményét,
- távoktatásban, konzultációkon vehetünk részt,
- rövid idő alatt eljuthatunk Magyarország, s a 
világ legnagyobb könyvtáraiba, olvashatunk 
dokumentumaikban,
- kiállításokat nézhetünk meg,
- elolvashatjuk a világ bármely pontján megjelenő 
napilapokat, magazinokat, folyóiratokat,
- tájékozódhatunk a különféle menetrendekről, 
vásárolhatunk repülőjegyet, számítógépes programot, 
könyvet stb.,

reklámozhatjuk magunkat, munkánkat, 
vállalkozásunkat,
- találunk játékot is, ahol az ellenfeleink nem feltétlenül 
robotok, hanem hozzánk hasonló halandók,
- ha nincs konkrét célunk, akkor bolyonghatunk 
(szörfölhetünk) az információk látványos és 
ellenállhatatlan sűrűjében.
Mi kell hozzá? Egy számítógép, egy modem, telefon és 
egy Internet használati jogosultság. Azonban tudnunk 
kell, hogy az Internet pénzbe kerül, annál többe, minél 
többet használjuk. A szolgáltatás havi előfizetési díja 
több ezer forintba kerül, és nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy amíg a bitek száguldó birodalmában 
lubickolunk, addig a telefonunk a helyi beszélgetési 
díjjal ketyeg.
Könyvtárunk rendelkezik számítógépekkel, telefonnal, 
modemmel és Internet használati jogosultsággal. Tehát 
önnek nem kell az eszközöket beszerezni. Jöjjön 
a könyvtárba internetezni, önt csak a telefonköltség 
terheli. Azonban ez is lényegesen olcsóbb, mint otthon, 
hiszen 6,-Ft percenként.
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Gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálat

Algyő, Egészségház u. 42.
Telefonszám: (62) 267-866;
Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024

Hírlevél Október 
Szabadidős program:
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat e hónapban megrendezi: "Veszélyeztető tényezők 
és megoldási lehetőségek” című rendezvényét.
Helye: algyői Faluház (Búvár u. 5.)
Ideje: 2001. október 11-én 15.00 -kor 
Téma: Tájékoztatás a helyi segélyezési rendszerről, jogi 
információk az intézményhálózatról és a segítségnyújtás 
színtereiről.
A program célja: A lakosság és a munkanélküliek számára 
igénybe vehető szolgáltatásokról és új munkahelyi 
lehetőségekről felvilágosítás és tájékoztatás, valamint a 
Támasz Egyesület által nyújtott szolgáltatás ismertetése. 
Előadók: Árvái Sándorné 

Főmunkatárs 
Dr. Rohony Anikó 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jogásza 
Antalné Czimmer Ágnes 

Támasz Egyesület, Foglalkoztatási tanácsadó 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, kérdéseikre 
válaszolunk.
Figyeleml
Felhívjuk a Község lakóinak figyelmét, hogy

2001. október 18-án du. 15.00 - 18.00 - ig 
ingyenes (nadrágok, cipők, kabátok, ing, blúz, stb.) 
ruhabörzét tartunk az Edzőteremnél (régi gyógyszer
tárnál).

“Újra dolgozom Program” - ról.

Algyő Község területén személyre szóló szolgáltatás segit 
Önnek az Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat szervezésében.

SZAKISMERETÉNEK MUNKATAPASZTALATAINAK 
ÉRDEKLŐDÉSÉNEK 

Megfelelő MUNKAHELY felkutatásában.

Elsősorban: 1 éven túli tartós munkanélkülieknek 
Pályakezdő munkanélkülieknek 
40 - 50% ■ bán megváltozott munkaképességű 
munkanélkülieknek kívánunk segítséget nyújtani új 
programjainkkal!!!
Közös fogadóóra helye: Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Algyő, Egészségház u. 42.

Algyői Hírmondó ** ^

f

Ideje: 2001. október 12 - én, 26 - án (péntek)
9.00- 11.00-ig.

2001. november 09 - én (péntek)
9.00- 11.00 -ig.

A program iránt érdeklődő személyek jelentkezését várjuk 
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnál személyesen (ügyfélfogadási időben) Vagy 
telefonon (62/267-866).

Munkalehetőséget, albérletet keresünk!
9  Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
várja azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek a 
jelentkezését, akik munkalehetőséget biztosítanának alkalmi 
jelleggel, illetve 4 órás vagy 8 órás munkaidővel! 
e  Kérjük Algyő Község lakosságát, hogy aki albérleti 
lehetőséget tud ajánlani, címét szíveskedjék leadni 
irodánkba!
9 Albérletet, házat vagy házrészt keresünk hosszú távra 
(1 - 2 évre).
9  Együttműködésüket, segítő szándékukat köszönjük! 

Tisztelettel:
Algyő, 2001. október

Ráczné Olasz Edit
Intézményvezető

Jam program kistérségi iskolák tanulóinak
Az Algyői Általános Iskola, tagja a Homokháti iskola- 
szövetségnek, amelynek központja Mórahalom.
Iskolánkban 1997óta tanítunk gazdasági, vállalkozási 
ismereteket (JAM program). Sikeres programunkat idén 
kiterjesztettük térségi szintre.
Nyertes pályázatunk eredményeként ők is térítésmentesen 
vesznek részt foglalkozásainkban. Ezzel élő kapcsolat alakult 
ki nemcsak a térségi nevelők, hanem a diákok között is. 
A szakkört Hegyi Gabriella tanárnő vezeti, aki büszke arra, 
hogy iskolai, jól bevált programunkat sikerül megismertetni a 
környező települések tanulóival is.

Az Algyői Általános Iskola októberi programja

Október 1. Iskolatörténeti kiállítás megnyitása Algyő 
község önállóvá válásának 4, évfordulójára. 

Október 5. tanítás nélküli munkanap 
Október 6. megemlékezés az Aradi Vértanúkról 

Látogatás a Vadasparkba:
alsósok - október 10-én, ötödikesek október 9-én 

Október 20-án 12 óra: október 23-i ünnepség 
Házi levelező versenyek indulnak felsősöknek 

(matematika, fizika, kémia, biológia)
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Autómentes nap Szegeden
Vasárnap, szeptember 23-án az iskolából 14-en részt vettünk 
a szegedi autómentes napon. Ezt a napot Európa több 
országában megünneplik, Magyarországon is több mint 30 
település csatlakozott a programhoz. Ennek a jeles napnak a 
lényege, hogy felhívják az emberek figyelmét az autóval való 
közlekedés környezetszennyező hatásaira, és a kerékpáros 
közlekedés és a tömegközlekedés előnyeire.
A 9 óra 45-ös busszal mentünk be Szegedre, a Víztorony 
térre, ahonnan tovább indultunk a program helyszínére, a 
Széchenyi térre.
A Városházán kellett regisztráltatnunk magunkat, hogy részt 
vehessünk a délutáni sorsolásokon. Feladatunk a következő 
volt: a regisztrációs lappal a kezünkben minél több kört 
kellett teljesíteni a kijelölt útvonalon, melynek igazolásaként 
pecsétet kaptunk lapjainkra.
Az állomáshelyek a tér egyik oldalán lévő CSEMETE-sátor, 
a másik oldalon lévő DÉGÁZ-sátor és a Városháza 
udvara. Majdnem mindenkinek sikerült egy órán belül 
teljesítenie, a hét kört, ami után leadhattuk a pecsétekkel 
teli lapokat és vehettünk helyette üreset. Egy másik 
feladat során tesztlapokat kaptunk, amik igencsak 
megdolgoztatták agytekervényeinket. A pecsétgyűjtések és 
a feladatmegoldások közben természetesen a programokról 
sem maradtunk le, volt mauntain bike bemutató, gördeszkás 
bemutató, és gyerekek adtak elő műsorokat. Délután 
megnéztük a Bajnokok bajnoka című vetélkedőt és a 
Trabanthúzó versenyt is. Közben egy óra körül részsorsolás 
volt, ahol sokan pólót nyertünk. A sorsolás után még volt 
egy kis szabadidőnk, mialatt újra pecséteket szerezhettünk, 
majd megebédeltünk és felszálltunk a hazafelé tartó buszra. 
A nagy sorsolás sajnos későn volt, így nem várhattuk meg, 
pedig igazán izgultunk, hogy nyerünk e biciklit.
A tanárnő ottmaradt a sorsoláson és elhozta az ajándékainkat, 
amik nagyon tetszettek, de egy sem volt kerékpár!!!

Hódi Roland 7. a

. 3 i

GRATULÁCIÓ
Gonda József és nejeZombori Erzsébet 
50. házassági évfordulóján gratulál és 
minden jót kíván:

Veszter és Juliska

J 5 "

Hónap tár -  október
Október  -  Mindszent hava
A római naptárban csak sorszámneve van. S mivel eredetileg a 
nyolcadik volt a sorban, ami latinul "octo”, október, azaz nyolcadik 
lett a neve. A mai naptár szerint az év tizedik hónapja. Még 
tart a vénasszonyok nyara. A déli órákban derűs, tiszta, kék 
égbolt ragyog felettünk. A napnak is van még ereje. Sugarai 
érlelik, színezik a még tőkén lévő szőlőfürtöket, az őszi körtét, 
almát. De reggel már gyakori a zúzmara, este is hűvös van. A 
Nap alacsonyabban jár, mint nyáron, ezért kevesebb napsugár jut 
földrészünkre. Az éjszaka sokkal hosszabb, mint a nappal, s lehűl 
a levegő, a föld. A hónap végén a nap 24 órájából már csak 10 óra 
3 percet van világos, de a déli órák még csodálatosak:

A konyha felöl jó szagok 
Szállnak. A cica a pádon 
Sütkérezik. Az ég ragyog.
Dél van, S az erdőn nyugalom.

Dongó döngicsél, rajzanak 
Zümmögve, zim-zum, a legyek,
S a föld alól a bogarak 
Kibújnak és melegszenek.

A napon fekszem. Simogat 
A nyarat játszó őszi fény.
Elárasztja a lombokat,
Csillog a cserfák levelén.

Avart zörrent egy kis egér,
Szétnéz, a ház felé szalad.
A cica látja, de henyél 
Lustán tovább. És süt a nap.

(Rónay György: Dél)

Festő se tudna szebb színeket kikeverni az őszi napsugárnál. 
A lehullani készülő levelek sárga, barna, piros, aranybama, 
rozsdabarna olyan gazdag árnyalatait mutatják, hogy káprázik tőle 
a szemünk.
Folyik a betakarítás. Tele a kamra, tele a pince, jöhet a mulatság. 
A szőlőt és a szüreti mulatságot már nagyon régóta ismeri 
az emberiség. A régi görögöknél a szőlő és a mámor istene 
Dionüszosz volt.
A növény és állatvilág is készülődik a télre.
A vándormadarak elrepülnek. Néhány érdekesség a madarak 
repüléséről:
Vannak éjszaka és nappal vonuló madarak. Éjszaka vonul pl. a 
kakukk, szalonka és az éjszakai ragadozók. Nappal vonulnak a 
varjak, gólyák, fecskék. Vannak, akiknek mindegy, hogy éjszaka 
van-e vagy nappal.
A repülés sebessége is érdekes: a varjúé 50 km/óra, a seregélyé 
70 km/ óra, a vadgalambé 95 km/óra, a fregattmadáré 150 km/óra 
A költöző madarak között gyakori a távrepülés. A gólya 200 km-t 
is repül egy nap. Van olyan füzikefajta, amelyik egy szezonban
20.000 km távolságot repül.
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Temető melletti !cu Virágüzlet 

Halottak napjára
-koszorú

-sírcsokor

-sírpárna készítését élő és 

selyem virágból

Kapható:
•tobozkoszom

-különféle műfenyős koszorú 

-szalma koszorú 

-műanyag koszorú 

-mécsesek, gyertyák 

-élő- és selyemvirágok

Nyitva tartás:
H-P 8-11-ig, du. 13-16-ig 

Szom. vas. 7-11-ig

Telefonon is felveszek rendelést!

Tel: napközben 06-20 -442-1583 

este 62 -419-775

Várom kedves vásárlóimat.!

Algyői Hírmondó

Sírkövek, kripták készítése 
műkőből, gránitból, 

márványból.
A 2002-es évben elkészítendő 

munkák az idei áron 
megrendelhetők.

Ebben az évben vállalunk:
-Sírfelújítást

-sírtisztítást

-sírkiemelést

-betűvésést

-teraszvázák készítését

Kovács Mihály Sírkő - műkőkészítő 

Telefon: 62/ 419-775

Napközben: 06- 20- 323-0118 

Érdeklődni személyesen az algyői 

temetőben egész nap lehet.

ÍPlTKBŐK, ÉPÍTTETŐK!
mmrn

Vállaljuk épülő lakóházak és intézmények 
-komplett villanyszerelési munkáit 

( vésés, csövezés, vezetékelés, szerelvényezés.)
Tűzjelző-, riasztó-, számítógép és kábeltévé rendszerek 

belső vezeték- hálózatának kiépítését (az előbbiek szerint'
Villamos berendezések és rendszerek érintésvédelmi-, 

szabványossági-, és tűzvédelmi felülvizsgálatát és 
dokumentálását.

Villámvédelmi felülvizsgálatot ás dokumentálását 
Busa József 06-30-35-34-712 

Erdélyi Sándor 06-30-91-07-403 
Pólya István 06-70-31-99-701 

vagy délután 16 órától 268-126 r

p J  Berkó Autóvillamosság AutószervizL ,
Személy-és kisteherautók javítása j

Injektoros autók szervizelése -Vizsgára felkészítés -Vizsgáztatás | 
-Motor,fék és egyéb javítások -Vezérműszíjak és vlzpumpák cseréje | 
-Anyagbeszerzés CASTROL-ESSO olaj értékesítése,cseréje |

i
Üzlet és műhely: Szeged, Algyői út 51. Tel./fax:62/542-750 |

Szeged,Vasas Szent Péter u. 27/A Tel./fax:62/327-820 | 
NYITVA TARTÁS: H-Szo. 8.00-17.00; 8.00-12.00

Rádiótelefon:20/9258-386
n
J  Egész évben ültethető

kerti dísznövények, mediterrán növényritkaságok, fagyálló és 
termő kerti citrom, banán, füge, kiwi, gránátalma, leander, óriási 

virágú hibiszkusz, tuják, szobanövények, selyem akác, stb. 
most bevezető áron.

Szeged-Rókus Körtöltés u. 31.
(TESCO-tól 100méterre)

Telefon: 486-387 
_______ Nyitva: keddtől szombatig: 12.00 -19.00_______^

EZERJÓ TANÁCS
Gyertyafolt:
Spiritusszal vagy borszesszel való bedörzsölés azonnal kiveszi a 
gyertyafoltot.
Vagy: óvatosan lekaparjuk a stearinréteget a foltról, itatóspapírt 
teszünk rá, s forró vasalóval átvasaljuk. Az itatóst váltogatni kell. Ha 
forró vasaló nincs kéznél, elég egy égő cigarettát az itatóspapír alá 
tartani. A stearinfolt a melegtől azonnal feloldódik, s az itatóspapír 
felszívja. Természetesen nagy óvatosság szükséges, nehogy a 
szövet megpörkölődjön.
Gyümölcsfolt fehér asztalneműben:
A gyümölcsfoltok rendesen úgy kezelendők, mint a borfoltok. 
Málna-és cseresznyefoltokat először meleg szappanos vízben 
mosunk ki a vászonneműből, aztán több óra hosszat áztatjuk 
tejben, amely savanyú is lehet. Utána alaposan ki keil öblíteni. 
Vagy: friss gyümölcsfoltot vászonból citromlé bedörzsölésével is 
eltávolíthatunk. Addig kell dörzsölni, míg a folt ei nem tűnik. 
Utána meleg szappanos vízzel még egyszer átmossuk, s hideg 
vízzel kiöblítjük. Citromlé helyett érett fehér ribizli levéve! is 
próbálkozhatunk.
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BÓCOROGTAM
Tessenek figyelni Kedves Olvasók! Szólok Önökhöz - 
talán kihívóan(?)! Nem szándékom pedig, pláne a kihívó 
hangnem!
Kérem hát, tartsanak velem, lessük együtt megváltozott 
környezetünket! Időrendi sorrendet ne kérjenek, csak 
sétáljunk!
Szépen nyírt közterület mellett járunk (imitt-amott rajta), 
rózsákért szegte járdán, a Faluháznál. Vessünk pillantást a 
megíjjhodott egészségházra, benne a nagyszerű gyógyítókra, 
a családgondozókra. Közel az új telekosztás, az ínyenceknek 
is megfelelő a Coop bolt és a Sportcentrum. Más községeknél 
esetleg irigységet fakaszt.
Algyőn nincs sáros utca! Van csatorna, kábeltévé, telefon. 
Újra van repülőterünk, pontosabban Szabadidőközpontunk, 
s ott lesz uszodánk is. Nagyszerűen gondozott a sirkert, 
aszfalt borítja a templomnál a kosárlabda pályát. Elegáns 
a piactér, melynek zöme természetbarát gyermekjátszóheiy. 
Energiatakarékos a közvilágítás.
Kissé beljebb: Felújították, bővítették a Polgármesteri 
Hivatalt, megnyitották Kovács Miklós építőmester munkáját, 
szakértelmét dicsérő pompás Tájházat. Működik a 
templomóra, s újra lett kikötő, mindenki kedvére való az 
edzőterem.
Ami nem látszik kintről: huszonegy számítógép az iskolákban, 
meg a közel 40 milliós szociális segély. Akad még tűzoltó 
autó is (soha ne kelljen használni!!!).
Ami hiányzik: A vasúti hídfőnél megölt katona neve. Ennek 
kiderítése saját és Herczegh József képviselő Úr "mániája”. 
Csupán annyit tudni, hogy hidunkat védte, mikor életét vette 
egy gyilkos golyó.
Aki tud, segítsen az ártatlan hős nevét megtalálni! Évente 
kijárna neki is egy koszorú! Hálából!
Ami kimaradt bócorgásomból, kérém, pótolják.

4cs S. Sándor

8

“Praktika ABC”
Alvászavarok
Lefekvés előtt vegyünk forró lábfürdőt, vagy készítsünk 
hársfavirág-fürdőt 4 maréknyi hársfavirágból és 1 liter vízből. 
A leszűrt főzetet adjuk a fürdővízhez.
Teakeverék: 30 g macskagyökér, 20 g komlóvirág, 10 g 
citromfű. Lefekvés előtt egy csészével igyunk a teából.

Ágynemű mosása
Az ágyneműt célszerű mindig kifordítva mosni, és visszájáról 
vasalni. így kíméljük az anyagot, és a behúzáskor sem kell 
már kifordítanunk.

Algyői Hírmondó 
Tanulságos mese.

Példabeszéd
Volt egyszer egy fiú, akinek rossz jelleme volt. Az apja 

adott neki egy zsákot tele szöggel, és azt mondta neki, hogy 
minden alkalommal, ha valakivel szemben elveszti türelmét, 
egy szöget kell a kerítésbe vernie.

Az első nap 37 szöget vert a kerítésbe a fiú. A következő 
hetekben azonban megtanult magán uralkodni. A szögek 
száma egyre kevesebb lett. Rájött, hogy egy szöget beverni 
sokkal fáradságosabb, mint uralkodni magán.

Végre elérkezett az a nap is, amikor a fiúnak egyáltalán 
nem kellett szöget beverni. Ekkor odament az apjához, és 
elmondta neki. Az apja erre azt mondta, hogy akkor minden 
nap húzzon ki egy szöget a kerítésből, amikor sikerült magán 
uralkodnia. A fiú nemsokára elmondhatta azt is az apjának, 
hogy az összes szöget kihúzta a kerítésből.

Az apa ekkor odavitte a kerítéshez a fiát, és azt mondta 
neki:

"Fiam, jól viselkedtél, de nézd meg, hogy néz ki most 
a kerítés. Tele van lyukakkal. Ez a kerítés már soha nem 
lesz olyan, mint korábban. Hogyha valakivel veszekszel és 
valami gonoszát, rosszat mondasz neki, akkor ugyanilyen 
sebet ejtesz rajta, mint ezek a lyukak itt."

Hévízen az “APART” Hotelben
luxus apartman 3 fő részére 

November 10-16-ig 7 éjszakára kiadó.
Ár: 40. 000,-Ft 

62-267-356

Képviselői fogadóórák
2001. Október

03. szerda Molnárné Vida Zsuzsanna 
Vidács László 

10. szerda Bakos József 
Juhász István 

17. szerda Bakos András 
Juhász Sándor 

24. szerda Beke Tamás
Dr. Gubacsi Enikő 

31. szerda Herczeg József 
Borbély János

Polgármesteri fogadóóra:
M inden páros héten szerdán 14 -17  óráig

Alpolgármesteri fogadóóra:
Minden páratlan héten szerdán 14 -17 óráig



Ovi info
Október hónap

Október 18-án mesejátszó fesztivál Röszkén a “Didergő 
király" c. mesét dramatizálják az óvó nénik.

1. Szüret Algyő határában a szülők közreműködésével - 
almaszüret, szőlőszüret, kukoricatörés.
Terménybábok kiállítása

2. A tájház berendezéséhez eszközök gyűjtése
Kérjük a szülőket, hogy régiségeiket ajánlják fel a Tájház 
részére.

3. Állatok Világnapján az örökbefogadott állatok látogatása 
az állatkertben.

Október 30-31 -én (2 nap) az óvodapedagógusok 
továbbképzése miatt foglalkozás nélküli munkanapot 
tartunk, Kérjük a szülőket, hogy felügyeleti igényüket 
jelezzék a csoportban.

Napközis térítési díj befizetés:
2001. október 4. (csütörtök) 7-17 óráig
2001. november 5. (hétfő) 7-17 óráig
2001. decem beri (kedd) 7-17óráig

Vásárok a tataházban
3-án ruhavásár
4-é n ...............................................műanyagvásár
5-én ruhavásár
9-é n ...............................................műanyagvásár

10-é n .................. méteráru
11-én ruhavásár
12-é n .................. bálásruha
16-á n .................................................műanyagvásár
17-én ruhavásár
1 9 -é n .....................................................műanyagvásár
2 5 -é n .....................................................műanyagvásár
3 0 -á n .....................................................műanyagvásár

A CSISZÁR AUTÓSISKOLA SEGÉDMOTOR, 
MOTORKERÉKPÁR ÉS AUTÓVEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍT AZ ALGYŐI FALUHÁZBAN 
2001. OKTÓBER 16-ÁN 17 ÓRAKOR. 

RÉSZLETFIZETÉS!
SZOLID ÁRAK!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET

MEGNYÍLTA GENERAL! -  PROVIDENCIA 
BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI 

IRODÁJA.
Irodánk vállalja:
BIZTOSÍTÁSOK TELJESKÖRÜ ÜGYINTÉZÉSÉT 

Élet - és balesetbiztosítások 
Egészségbiztosítások 
Keresőképtelenségi biztositások 
Telki Magánklinika szolgáltatásainak igénybevétele 
Lakás - társasház biztositások 
Kötelező gépjármű - felelősség biztosítások 
Biztositási zöldkártya 
CASCO 
Utasbiztosítás
Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás 
Vállalkozói vagyonbiztosítás 
Mezőgazdasági biztosítások 

BEFEKTETÉSEK:
Tandíjprogramok továbbtanulás finanszírozására
Hozományszerződések
Nyugdíjjárulékok
Önkéntes magánnyugdíjpénztári tagság 
CIB lakossági folyószámlanyitás 
Rövid és hosszú távú befektetések 
Tőzsdei befektetés 

HITELEK KÖZVETÍTÉSÉT 
Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén 
Szabad felhasználású hitelek 
Lakáselőtakarékossági programok elkészítése 
Lakáskassza és
Hitelfedezeti szerződések megkötését 

Keresse fel irodánkat munkanapokon: 7-15 óráig 
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

Telefon: 267-567

Anyakönyvi hírek2001.
Augusztus: Pap Dániel 3990gr sz: 06.06. szülök: Dákány Tünde,

Pap Róbert, lakik: Algyő.; Molnár Bence sz: 08.23. szülők: Szabó Beáta, 
Molnár László, lakik: Korsó u. 8/A 

Szeptember: Figura Ildikó 3370gr sz:09.07. szülők: Hődör Ildikó, 
Figura Tamás, lakik: Radnai u. 12.; Paulik Benjámin 3150gr sz: 09.09. 
szülők: Harmati Anita, Paulik Szabolcs, lakik: Bartók B. 70,; Matovics 
Fanni 3320gr sz: 09.11. szülők: Süli Zakar Bernadett, Matovics Csaba, 
lakik: Hóvirág u. 42,

Házasságkötés: Molnár Attila, Fekete Márta: 08.25, ; Kordás Gábor, 
Juhász Anita Veronika: 09.01.; Vida Tibor, Makra Julianna Katalin: 09.08. 
; Horváth Dániel András, Nemes Nikoletta: 09,19.; Szvetnyik Márton Máté, 
Harkai Maliid: 09.19.; Szabó Lajos László, Vass Erika: 09.21.

Haláleset: Csíkos Sándor József, 2001. 08, 23. ; Süli István Mihály, 
2001.09.08.



TESTSZERVIZ
Az ősz a beteljesülés évszaka. Itt az ideje, hogy megtartsuk nyári 
formánkat, amihez remek eszközökkel állunk a hozzánk látogatók 
rendelkezésére.
TESTSZERVÍZ, KONDITEREM, SZOLÁRIUM, SZAUNA, 

MASSZÁZS, KÉZ-ÉS LÁBÁPOLÁS!
Megtalálhatók vagyunk a focipályáknál található öltöző 
tetőterében.
Nyitva tartásunk: Szerda: 9-11 óráig

Hétfőtől-péntekig: 15-21 óráig
Szombaton: 15-19 óráig

A SZAUNÁRÓL BŐVEBBEN:
Finnországban a szauna 2000 éves múltra tekint vissza és mind a 
mai napig a kultúra része.
A szauna fürdő egyszerre kikapcsolódás és felfrissülés,
egészségünk megóvását elősegítő pihenés, mely rendkívül jó 
hatással van a testre, szellemre és lélekre egyaránt.
Fokozza a test edzettségét a fertőzésekkel szemben, lazítja az 
izomzatot, edzésben tartja a szívet, stabilizálja a vérnyomást.
A szaunában 80 ■ 100 fokos hőmérséklet mellett, kb. 20% 
páratartalom van. Ennek eredményére a bent tartózkodók 
testhőmérséklete emelkedik, ami a szervezetben védekező 
mechanizmust indít el: ez az izzadás. Az izzadás során a 
méreganyagok nagyobbik része a bőrön keresztül, kisebb 
mennyisége a többi kiválasztó rendszeren át távozik.
A test felmelegedését követően, a szaunában eltöltött idő után (ami 
egyénileg változó, de általában 10-20 perc között van) a szervezet 
hűtéséről kell gondoskodni, amit hideg vizes tusolással érhetünk 
el.
Ennek lényege a bőrön található méreganyagok lemosása, a kitágult 
bőr erek összehúzódása (értorna), a szervezet hőmérsékletének 
csökkentése. Ezt követően 10-20 perces pihenő következik 
semleges, lehetőleg friss oxigénnel ellátott helyiségben. A 
pihenőidőben ajánlatos az elvesztett folyadékot pótolni, ha 
lehetséges természetes ásványvízzel, de semmiféleképpen sem 
üdítővel, alkohollal.
Ezt a periódust mindenki saját felelősségére 3-4 alkalommal 
ismételheti meg.
Az utolsó tusolásnál ajánlatos a hideg víz helyett, langyos, 
testmeleg vízzel tusolni, az utóizzadás csökkentésére.
Tusolások alkalmával, nem ajánlott semmilyen pipere készítmény 
használata, mivel ezek könnyebben jutnak a kitágult pórusokon át 
a szervezetbe, és nagyobb mértékben száríthatják a bőrt. 
Aszaunázás fokozza a verejték- és faggyúmirigyek működését, ami 
a kezdeti bőrszárazságot természetes úton szünteti meg. A szauna 
fürdőzés közben lehet használni különböző dörzsszivacsokat, 
amelyek a bőr felső hámrétegének eltávolításában, ennek 
következtében a bőrmegújításban vesznek részt. A szauna 
használatához törölköző és fürdőpapucs szükséges. A nálunk 
található hatszemélyes hagyományos finn szauna, zenével, 
aromaterápiával várja az egészségükkel törődő emberek, 
családok, baráti társaságok jelentkezését.

Papné Tünde

, Algyői Hírmondó’ 
FALUHÁZ OKTÓBERI PROGRAMJA

A hűvösebb őszi estékre is érdekes programokat kínál a Faluház. 
Állandó programjaink:
Hétfő: 16.30 Karate-edzés

18.00 Fitness

Kedd: 15.00 Kézműves foglalkozás a Tájházban
16.00 Parlandó Kórus próbája
17.00 Néptánc

Szerda: 17.00 Sakk szakkör

Csütörtök: 17.00 Karate-edzés
17.00 Nyugdíjas Klub
17.00 Hagyományőrző Együttes
18.00 Fitness

Falugazdászunk:
Kedden 9.00-16.00 óráig,

Pénteken 9.00-12.00 óráig várja ügyfeleit.

További rendezvényeink:
10-én 18.00 Irodalmi kávéház

"Akarsz-e játszani?" - Kosztolányi est 
Előadó: Bíró Zoltán irodalomtörténész 
Házigazda: Kátó Sándor

11-én 15.00 A Támasz Egyesület bemutatkozása
12-én 18.00-23.00 TINI BULI
18-án 9.00-14.00 VÉRADÁS
19-én 18.00-23.00 TINI BULI

23-án 10,00 Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcra

Helyszín, Országzászló - templomkert

27-én

31-én

Mister és Miss University 
Ideálisdiák Választás

Halloween
Közéleti klub - aktuális kérdések

Térkép
Megjelenti

A Faluház gondozásában megjelent a település 
zsebtérképe. A rövid településtörténeti ismertető két nyelven 
íródott, magyarul és németül. A képekkel illusztrált hasznos 
kiadvány 250, Ft-ért vásárolható meg a Faluházban.

2001 OKTÓBER



HÁZIORVOS RENDELÉSE t
; Dr. Bálind Sándor
j Október 1 - 5 7.30 - 12 óra
I Október 8-11 12.30 -17 óra

Október 15-19 7.30 -12 óra
Október 22-26 12.30 -17 óra

Október 29- nov 2 7.30 - 12 óra
Október 12 -én Dr. Bálind Sándor helyett Dr. Tóth Mária rendel.

Telefonszám: 06-30/260-38-99
______________________ ____________________ P

 ̂ Dr. Kovács Ágnes ^
j FOGSZAKORVOS
RENDEL:

Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

MOL-utalványt elfogadunk.
Egészségház u. 42, Telefon: 267-202 j j 1

8.15 - 14.15 

12.00 - 18.00 

9.00 - 14.00

un

+HAZIORVOSI RENDELES+
A Dr, Tóth Háziorvos Bt, tájékoztatja Önt:

DR. TÓTH MÁRIA 
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
hónapban a következők szerint rendel:

Október 01-05 07.30 - 12.00
Október 08-12 12.30 - 17.00
Október 15-20 07 .30-12.00
Október 24-27 12.30 - 17.00
Október 29-31 07.30 - 12.00

Telefonos elérhetőség:
06-60-381-863; 06-62-267-202 

e-mail címe: drtothma@axelero.hu.
Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 

Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát 
igazoló okmányokat.

^  ^

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül
ORSZÁGOS M ENTŐSZOLGÁLAT 
K Ö ZPO N TI ORVOSI Ü G Y E LET E 

A rendelő cím e:
Szeged , K ossu th  L a jo s sgt. 15-17 

T elefon: 474-374 
H étköznap 17.30 m ásn ap  reggel 7.30 óráig  

Szom bat, V asárnap, Ü nnepnap 
7.30 -tói m ásn ap  reggel 7.30 -ig

 ̂ Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 

Telefon: 267-234

Betegrendelés:

\

Hétfő 8.00 -tói 12.00

Kedd 8.00 -tói 12.00

Szerda 13.00 -tói 16.00

Csütörtök 8.00 -tói 10.00

Péntek 8.00 -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 12.00 -tői 14.00

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 8.30 -tói 9.30

Terhes tanácsdás:
Hétfő 12.30 -tói 14.30

Szeged terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Adám 
Telefon:42l.-021 / 2 5 6  mellék 

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u 42 ., telefon: 2 6 7 -2 3 4  

Kedden 1 3 .0 0 - tó l 1 4 .0 0  óráig

^  HÁZIORVOS RENDELÉSE
Törökné Dr. Kálmán Antónia

Október 01-05 12.30 -17 óra
Október 08-12 07.30 - 12 óra
Október 15-20 14.00 -17 óra
Október 22-26 07.30 -12 óra

Október 29- nov 2 12.30 -17 óra
Október 22-26 -ig továbbképzés miatt csökken a rendelési idő 

de vényírás már 12.30 -tói.
Telefonszám: 06-30/249-57-08,62/267-909 

^ 1 ___________________________________________P

Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyő, Bartók B. u. 76 .1.em. 5 
Rendel:

Kedd, Csütörtök: 16.00 -18.00 -óráig 
Telefon: 06/20/9650-997

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is! 
Fényre kötő fehér tömések.

Porcelán pótlások minden fajtája 
Ultrahangos fogkő-eltávolltás

MOL-utalványt elfogadok.

mailto:drtothma@axelero.hu
http://web.axelaro.hu/drtothma


Polgármesteri tájékoztató
Elhangzott az Algyő Napi ünnepi testületi 

ülésen
Az elmúlt évben /2000. 10. - 2001. 11. közötti időszakban/ 
a következő önkormányzati beruházások és felújítások 
valósultak meg:
-Egészségház rekonstrukció / 51 mill. Ft / a létesítmény 
bővítésével történő rekonstrukció során a négy orvosi rendelő 
és a védőnői szolgálat, valamint az épület emeleti szintjen 
lévő négy lakás teljes korszerűsítésre került, továbbá a 
gyógyszertár önálló fűtés - és melegvízellátó rendszere is 
elkészült.
-Csatornahálózat fejlesztés / 518 mill. Ft /, a beruházás II -
III. szakasza / 240 mill. Ft / befejeződött, ezzel a település 
belterületén a csatornahálózat gyakorlatilag 100%-os, míg 
bekötések száma alapján a csatornázottság 90%-os szintet 
ért el.
-Templom körüli fakadóvíz elvezető csatorna / 6 mill. Ft 
/, magas vízállásnál jelentkező fakadóvizek összegyűjtését 
szolgáló szivárgó hálózat és a vizek elvezetését biztosító 
csatorna pályázaton nyert támogatással megvalósult. 
-Tanterembővítés / 2 mill. Ft / az első osztályos tanulók 
számának növekedése szükségessé tette a tantermek 
számának növelését. Egy új tanterem került kialakításra a 
Kosárfonói iskolában.
-Tüskevár u-i kézilabdapálya felújítása / 2 mill. Ft /, az iskolai 
tornaudvarként is szolgáló pálya új aszfaltszőnyeg burkolattal 
került ellátásra.
-Támogatott csatornabekötések / 6 mill. Ft /, az utólagos 
csatornabekötések támogatásával további I 20 / ingatlan 
bekötése készült el.
-Görbe u. útépítés / 2 mill. Ft /, az utca kohósalakos 
burkolattal történt ellátásával a település valamennyi utcája 
útburkolattal rendelkezik.
-Tájház/6 mill. F t/
Előkészítés alatt lévő beruházások:
-Főtéren 14 lakásos lakóépület, a beruházás megvalósítása 
a Széchenyi terv lakásprogramja keretén belül állami 
támogatás elnyerésével van tervezve.
-Strandfürdő, kisebb méretű úszó- és egy melegvizes 
medence megvalósításával induló fürdőkomplexum 
létesítése.
-Kohósalakos utak bitumenes felületkezelése, a beltéri 
kohósalakos utak felületének lezárása két éves program 
szerint.
-16+4 tt - es általános iskola tornacsarnokkal, a jelenleg 
három helyen - elavult létesítményekben - működő iskolák 
összevonása érdekében szükségessé váló beruházás. 
-Lakótelkek kialakítása, a volt barakk-tábor területén lévő 
utolsó barakk egységek helyén 14 ingatlan kerül kialakításra, 
a telkek közművesítéséhez állami támogatás elnyerésére az 
önkormányzat pályázatot nyújt be.

Algyői Hírmondó 

Olvasóink kérdezték
a szeptemberi Hírmondóban 

■ a válaszokat a hivatal szakemberétől Nagy Pál 
Miklóstól kaptuk.

ad.l. A 47-es főút kereszteződésében kialakított lassítósáv 
eredményeként a forgalom csillapítása megfelelő, s ennek 
következtében a balesetveszély lényegesen csökkent, 
Az ideiglenes forgalmi rend, módosítást nem tesz 
szükségessé.

ad.l. Az esővíz elvezetést szolgáló árokrendszer hálózatilag 
megfelelően működik. A hálózat egyes helyein kisebb mérvű 
beavatkozás indokolt, amellyel kapcsolatos munkálatok 
felmérése megtörtént. A kivitelezésre a pénzügyi 
lehetőségeknek megfelelően kerül sor.

ad.3. A község főközlekedési utjain / Vásárhelyi u., 
Kastélykert u. stb. la teherforgalom korlátozására nincs 
lehetőség, tekintettel arra, hogy a nevezett utakon közelíthetők 
meg a községben működő üzemek, és egyéb telephelyek.

ad. 4-5. A Kastélykert utcai gyalogjárda felújítása, valamint 
a hiányzó autóbuszmegálló peronszigetek kivitelezése a 
jövő évi feladatok között van előirányozva. A konkrét 
döntéshozatalra a 2002. évi költségvetési koncepció 
tárgyalásán kerül sor.

ad. 6. A toronyóra meghibásodásával kapcsolatos javítási 
munkák egyeztetése folyamatba van. A javításokkal egy 
időben kerül sor a torony ablaknyílásainak madárvédő 
hálóval való felszerelésére, annak érdekében, hogy a 
madarak a továbbiakban ne okozzanak kárt a toronyóra 
szerkezetében.

Perui virsligulyás
Hozzávalók.: 4 személyre
40 dkg virsli, 1 kis doboz vörös vesebab konzerv, 1 kis 
doboz konzerv csemegekukorica, 3 zöldpaprika, 1 doboz (5 
dkg) paradicsompüré, 4 dl húsleves (1 húsleveskockából), 3 
evőkanál olaj, néhány szál petrezselyemzöld, só, bors 
A vöröshagymát cikkekre vágjuk, a virsliket ferdén 3-4 
darabra szeljük. A zöldpaprikát vékony csíkokra metéljük. A 
kukorica -, a babkonzervet lecsöpögetjük. Közben az olajat 
nagy serpenyőben felforrósítjuk és a hagymát üvegesre 
pároljuk. Hozzáadjuk a zöldpaprikát, majd közepes lángon 
kb. 5 percig pároljuk. Tetszés szerint megsózzuk. Hozzáadjuk 
a virslit és megpirítjuk. Beletesszük a babot és a kukoricát, 
végül kevés vízzel elkevert paradicsompürét. Felöntjük a 
húslevessel és sóval, borssal ízesítjük. Kb. 5 percig főzzük. 
A virsligulyást friss Petrezselyem -zölddel meghintve tálaljuk. 
Ropogós fehérkenyér illik hozzá.

. ' - j s s a i

Algyő, 2001. szeptember 27. f
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Csoda Hebertsfe/denben
A Gazdakör kilenc fővel szeptember 19-től 23-ig részt vett egy 
tanulmányúton testvértelepülésünkön. Megérkezésünkkor 
Alfréd Wollinger polgármester úr egy rövid fogadást rendezett 
a számunkra, majd négy családnál elszállásoltak bennünket. 
Ekkor már éreztük, hogy szeretetből és kedvességből 
nem lesz hiányunk. Másnap reggel 9,30-kor indultunk 
Eggenfeldenbe a "Frischli" tejfeldolgozó üzembe. Ez a gyár 
egy magánkézben lévő tejszínt gyártó és csomagoló üzem. 
Teljesen automatizált gépsorok működnek, itt 57 fő ellenőrzi 
a termelést, A gyárban tudtuk meg, hogy a tejtermelők 
érdekképviselete milyen erős. Az érdekképviselet vezetője 
alkudja ki a tejfelvásárlás árait és így a jó minőségű tej 
ára eléri a 90 és 100 Ft közötti, literenkénti értéket. A 
gyár megtekintése után ebédet és ajándékot kapott minden 
gazdaköri tag.
14-kor Fischer Franz Thal-i családi üzemének megtekintésén 
vettünk részt. Itt a vállalkozásban 58 db fejőstehén átlagosan 
8000 kg tejet ad. Természetesen ennek az 58 tehénnek a 
szaporulatát meghízlalják, majd Ft-ra átszámítva kb. 600 Ft/ 
kg-onként értékesítik.
A gazda panaszkodott, hogy az Európában kitört szivacsos 
agysorvadás betegsége előtt ez az ár majd 910 Ft-nak 
megfelelő német márka volt, ( a magyar gazda ezen ár 
felének is örülne). Fischer úr megmutatta épülő bioenergia 
üzemét, mely szarvasmarha trágyából nyer generátorok 
segítségével- villamos energiát, és ezt az energiát az állam 
megvásárolja tőle. 19,30-kor a hebertsfeldeni Faluházban a 
mi Gazdakörünk és az ottani Gazdakör tagjai eszmecserén 
vettek részt. Jelen volt Schwarz Paul úr, a járási Gazdakör 
elnöke. Itt szó volt az esetleges kereskedelmi kapcsolatokról, 
a környezet megóvásáról és az ottani és hazai állami 
támogatások nagyságáról. Egy jellemző adat: 1 ha gabona 
földalapú állami támogatása mintegy 100 000 Ft-nak 
megfelelő összeg. ígéretet kaptunk arra, hogy értesítenek 
arról melyik az a mezőgazdasági termék, amelyre-nekik 
szükségük volna (szója), és ha ezt algyői gazdák 
megtermelnék, akkor megvásárolnák tőlünk.
Pénteken reggel Winkler és Hochwimm, egy vegyes családi 
üzemben voltunk. Ezen a helyen egyszerre 18 000 db 
úgynevezett tanyasi csirkét nevelnek. A tanyasi csirke 
tartás lényege, hogy a csirkék a teljesen automatizált 
ólból kijárhatnak a legelőre. Modern gépek segítségével a 
takarmánykeveréstől, gyógyszeradagolástól a hőmérséklet 
szinten tartásáig minden automata. Ezen a telepen még 
mintegy 70 db hízómarhát is tartanak. 12-kor egy magyar 
származású személy, Apostol Géza vendéglőjében 
ebédeltünk Neukirchenben. Ebéd után Schnatzlingba, 
Fubeder Josef sertéstartó telepén voltunk. Ez a telep 
200 db anyakoca tartásával foglalkozik, és a szaporulatot 
értékesítik. Úgynevezett négysonkás malacokat adnak el 
egy hizlaldának. Itt is találtunk mintegy 60 db hízómarhát, 
amelyeket a 650-700 kg-os súly elérésénél értékesítenek. 
Ezekhez a családi gazdaságokhoz saját tulajdonú földek

Algyői i Hírmondó 13

tartoznak, a legkisebb területe is eléri a 30 ha-t.
És most jön a csoda: ezeken a hatalmas telepeken a család 
két-három, esetleg négy tagja dolgozik.
Voltunk egy mezőgazdasági bérmunkát végző vállalkozónál, 
aki mintegy 150 millió Ft-nak megfelelő német márka 
értékű modern gépekkel dolgozik, vállal munkát. Voltak itt 
kombájnok, silózók, bálázók, szállítógépek, traktorok, persze 
a legmodernebbek.
Visszafelé menet megtekintettük a Massing-i szabadtéri bajor 
parasztmúzeumot. Szombaton 8,30-kor indultunk Passauba, 
ahol kulturális program várt bennünket. Megtekintettük 
Passau óvárosát, sikátorait és gyönyörű templomait. 
Elmondtunk egy imát Szent István feleségének Gizellának a 
sírjánál. Megtekintettük Bajorország és Magyarország 1000 
éves történelmére visszatekintő kiállítását. Este vendégei 
voltunk Wollinger polgármester úrnak.
Vasárnap reggel 7-kor rövid búcsú után fájó szívvel elindultunk 
Magyarország felé. Először is szeretném megköszönni 
Farkas Lajos úrnak az ottani remek szervezőmunkáját, 
hisz nélküle nem jöhetett volna létre ez az utazás, és 
köszönjük a nagyszerű idegenvezetést. Ezekkel a sorokkal 
nem tudom eléggé megköszönni azt a sok kedvességet, 
amivel elhalmoztak bennünket e rövid látogatás során. 
Köszönjük a Polgármesternek és hivatalának, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt.

Juhász István
Gazdakör elnöke

Redőny, reluxa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-30/9530-395

□J IO A  V IR Á G Ü ZLE T  
Októberi ajánlata

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől-pénlekig:
Szombat:
Vasárnap:

08-18 óráig
08-12 óráig
09-12 óráig

Ajánlatunk: Műkoszorúk 300-2000 FI -ig. Élő koszorúk rendelésre: 
szegfűből és krizamténból. Szálas és cserepes virágok, szobai virágtá
pok, virágföld kapható.

Állok rendelkezésükre!
Algyő, Vásárhelyi u. 21.

267-297
Koczkásné Kis Ida
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* Szállítás, fuvarozás *

1500 Kg-os k is teherautóva l  
7 0 , - F t /k m +56 0 , -F t /ór a

2 ten ge ly es  2500kg*os nagyméretű  
után futóv a l  9 0 , F t /km +56 0 ,F t /óra  

brut tó áron 
Érd ek lődni  a GYEVIÉP Kht.  

Te lep he ly én  (vol t  Műve lődés i  Ház)  
Algyő,  Kasté lyker t  u. 16 

Tel: 267-567  
M un k an apo ko n:  07.00-  15.00 óráig

Fé/iymáso/ás
A4- 9,-Ft/db; dupla oldal 13,-Ft/db 
A3-12,-Ft/db; duplaoldal 18,-Ft/db 

GYEVIÉP Kht.
Algyő, Kastélykert utca 16 

Tel: 267-567 
Munkanapokon: 07.00-15.00 ó r á ig

J  JÖJJÖN HOZZÁNK TENISZEIM V
STRüNDRŰPLfíBDáZNI IÁBTENGÚZNI l

Kulturált környezetben bármikor szívesen várjuk a sportolni vágyókat, 
az algyői Sportközpont területén.

/Gyevi Üzletház mögött/
TENISZPÁLYA, LÁBTENGÓPÁLYA bérleti dija: 400.-Ft/óra 

STRANDRÖPLABDA pálya bérleti dija: 250.-Ft/óra

A pályákon rendezett csoportmérkőzésekre árengedményt adunk. 
Jelentkezni a helyszínen, a gondnoknál.

GYEVIÉP Kht.
\  Telefon: 267-567 í

J  ALMARIUM V
Kisbútor, ajándék és papírketeskedés

a Gyevi Üzletházban.
Kínálatunk :

Kerámia és fazekas termékek, kerti virágtartók, kaspók, 
selyem-és favirágok, zöldségtároló edények, savanyító 
edény, díszcsomagoló papírok, szalagok, tasakok, 
írószerek, képeslapok, esküvó'i meghívók, fonott kosarak, 
dobozok, illóolajak, füstölőit:, aromalámpák, gyertyák, 

üveg és kerámia gyertyatartók,
Nyitva tartás:

Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig: 08.30 -12.30 15.00-18.00
Szombaton: 08.30 -11.30

Szertettel várjuk vásárlóinkat!

Álgyöi^Hirmóiidló:
*  TEMETŐI TAJEKOZTATO ^
Temető nyári nyitva tartása: április 01 - október 31-ig 7- 20 óráig 
A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A hely
színen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató te
remben lehet igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, halottszállítás, 
sírásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, 
sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gond
noknál,
Ügyfélfogadás személyesen:
hétfőtől- péntekig 08-12 óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye 
szerint
információ telefonon:
minden nap (szombat, vasárnap is) 08-18 óráig 06/ 20 / 32-77406 
Éjjel- nappal díjmentes halottszállítási ügyelet:

06/20/32-77-406 06/20/94-33-645 
Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sirtisztítás 
családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés 
1-es és-2 es nyitóit és fedett síremlék, információ: 267-567 GYEVIÉP 

"5~|Kht_______________________________________________|-£T

/  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \
/  /volt kuktor/

2001. október 01. - 2002. február 28. között
Hétfőtől-szombatig 08°° -16°° óráig ■
Vasárnap O800 -1200 óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér 
újság, alumínium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia /
Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, 
ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
/volt Művelődési Ház/

Munkanapokon: 08°°-16°° óráig
. Telefon: 267-567

DÉLMAGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ L
KERTVÁROS MELLÉKLET

Szerb Bazár / Terjesztés: Röszke határállomás 
Román Bazár / Terjesztés: Nagylak határállomás 

hivatalos hirdetésfelvevő helye:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

hétfőtől-péntekig 07-15 óráig 
Telefon: 267-567 

Kérjük a hirdetés feladásakor szíveskedjen, a személyi igazol 
| ványt magával hozni!_______________________________ |

'ö t U ^ ^ m o n d á , az önkormányzat lapja 
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 
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Ménesi Iajosné, Kis Nóra.
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